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  االسباب النفسیة واالجتماعیة المؤدیة الى جنوح االحداث
  

  *اسماعیل طھ عبد. د.م.أ
  

  المقدمــة 
الباثولوجبا االجتماعیة  ظاھرة قدیمة وجدت وال تزال في كثیر من المجتمعات ومن اخطر أشॽكال ھॽذه   

أعراضॽھا بشॽكل سॽلوك مضॽاد     الباثولوجیا مجموعॽة االنحرافॽات السॽلوكیة التॽي  تصॽدر عॽن النشॽىء التॽي تبॽدو          

  .للمجتمع والتي تعرف باسم إنحراف األحداث أو جنوح األحداث 

ویكتسॽॽب ھॽॽذا اللॽॽون مॽॽن اإلنحرافॽॽات السॽॽلوكیة خطورتॽॽھ وأھمیتॽॽھ مॽॽن حیॽॽث كونॽॽھ یتعلॽॽق بثॽॽروة األمॽॽم               

یاتھم لتحمॽل  البشریة من أطفال وشॽباب فॽي مسॽتقبل حیॽاتھم وھॽم رجॽال ھॽذه األمॽة وعॽدتھا وعلॽى مقॽدار صॽالح            

ومॽن ثॽم فॽإن انحॽراف ھॽؤالء الشॽباب       . مسؤولیات العمل القومي وتوجیھھم التوجیھ السلیم لتنمو ھذه األمة وتتقدم

لॽذلك تسॽعى   . یمثل ضیاعا وخسارة لھذه القوى البشریة التي كان باالمكان أن تॽدلي بॽدلوھا فॽي أي عمॽل وطنॽي      

تلمس الطرق إلى فھمھا ومعرفة أسبابھا واصالح مॽن وقॽع    األمم جاھدة للحد من انتشار ھذه الظاھرة عن طریق

  .فیھا ووقایة األجیال األخرى من خطرھا 

  ــ:وأقرت األمم القدیمة في شرائعھا بمسؤولیة الطفل منطلقة في ذلك من ناحیتین         

عنھॽا آخॽذا   بوصفھ أحد أفراد جماعتھ وأسرتھ وحین یخطئ أو یرتكॽب أحॽداھم جریمॽة مॽا فھॽو مسॽؤول       : األولى 

  .بمبدأ المسؤولیة الجماعیة 

مسؤولیتھ الشخصیة عن فعل ارتكبھ ھو بالذات وكॽان العقॽاب یتنॽاول حریتॽھ وجسॽده وفॽي ھॽذه الحالॽة         : األخرى 

  ) .م  ٧,٨,١٩٧٠حسن ،محمد علي ( كما كانت تتناول أموالھ أحیانا فتعد عقوبة مالیة ، تعد العقوبة جسدیة 

طور ویتقدم ال بد أن تكॽون جمیॽع فئاتॽھ قॽد بنیॽت علॽى أسॽاس سॽلیم واھॽم فئॽة مॽن ھॽذه             إن المجتمع لكي یت        

ولكي یكون ھذا البناء سلیما البد ..الفئات ھي فئة النشىء أو األطفال ألنھم حجر األساس في بناء المجتمع السلیم 

شॽىء فॽإذا كॽان األسॽاس     من التصدي للظروف والمشاكل التي تواجॽھ النشॽىء  ولتॽذلیلھا لكॽي نجنॽي ثمॽار ھॽذا الن       

  .سلیمًا سیظل البناء قویا في مواجھة الظروف والمشاكل جمیعھا

یرمॽॽي البحॽॽث الॽॽى معرفॽॽة األسॽॽباب النفسॽॽیة واالجتماعیॽॽة التॽॽي تقॽॽف وراء مشॽॽكلة جنॽॽوح األحॽॽداث وھॽॽذه             

عد علॽى تحقیॽق   لھذا فإن ھذا البحॽث سیسॽا  .   المشكلة تعاني منھا المجتمعات جمیعھاعلى اختالف درجة تطورھا

ھدفین، أولھما وقائي إذ إن معرفة األسباب والظروف التي تؤدي إلى انحراف األحداث سیسھل تفادیھا والحیلولة 

دون وقوعھॽॽا بالوسॽॽائل المختلفॽॽة مسॽॽقبال ،وآخرھمॽॽا عالجॽॽي یھॽॽدف إلॽॽى إصॽॽالح مॽॽا قॽॽد تسॽॽببت بॽॽھ  الظॽॽروف         

م  نفسॽیا وتھیئॽتھم مॽن جدیॽد لخॽوض غمॽار الحیॽاة        االجتماعیة والنفسیة من انحراف األحداث عن طریق معॽالجتھ 

  .لكي یؤدوا وظائفھم في المجتمع على أكمل وجھ 

ومن أھم االستنتاجات التي توصل الباحث الیھا ، ھو ما وجده في دور اصالح الكبار من أنھا كانت تضم         

عॽॽض االدبیॽॽات السॽॽابقة فॽॽي ھॽॽذا   وھॽॽذا مॽॽا أكدتॽॽھ كॽॽذلك ب ، اعॽॽدادا مॽॽن النॽॽزالء ممॽॽن كॽॽانوا فॽॽي حॽॽداثتھم جॽॽانحین    

وھذا االسॽتنتاج المسॽتمد مॽن تلॽك االدبیॽات ومॽن مالحظاتنॽا للمشॽكلة عॽن قॽرب اوصॽلنا لمصॽطلح             ... الموضوع 

                                                 
 .جامعة بغداد –كلیة التربیة للبنات  *
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وھو مجرد مصطلح وال نقول نظریة او فرضیة الن ذلك یحتاج الॽى  ) التأثیر االنحرافي الالحق  ( جدید اسمیناه 

  .بحثھا ھنا اثباتات علمیة كثیرة الیتسع المجال ل

وھذه مقدمة یسیرة عما یحتویھ البحث من أھداف وطॽرق عالجیॽة لمواجھॽة ھॽذه المشॽكلة وسॽنتناول عॽن االمॽور         

  .االخرى لیوضحھا البحث 

و تضمن البحث أربعة فصول تناولنا في االول اھمیة البحث والحاجॽة الیॽھ وھॽدف البحॽث وتحدیॽد المصॽطلحات       

نظॽري والدراسॽات السॽابقة أمॽا الثالॽث فخصॽص إلجॽراءات الدراسॽॽة        فॽي حॽین خصॽص الفصॽل الثॽاني لالطॽار ال      

المیدانیة وتناولنا في الرابع عرض النتائج وتحلیلھا والتوصیات والمقترحات كمॽا تضॽمن البحॽث قائمॽة المصॽادر      

  .والمالحق 

  
 الفصـل األول

  مشكلة البحث -
  أھمیة البحث -
  ھدف البحث  -
  تحدید المصطلحات    -

 مشكلة البحث 
یعॽॽد جنॽॽوح األحॽॽداث مॽॽن المشॽॽكالت المھمॽॽة التॽॽي تواجॽॽھ المجتمعॽॽات جمیعھॽॽا ، وتبॽॽذل ھॽॽذه المجتمعॽॽات  

جھودًا كبیرة لمواجھة ھذه المشكلة للتقلیل مॽن حॽدة تفاقمھॽا ، وعلॽى الॽرغم مॽن تلॽك الجھॽود إال إنھॽا التॽزال فॽي            

الكبیرة فॽي حॽاالت السॽلوك المنحॽرف      تزاید مستمر وتشیر كثیر من االحصائیات في انحاء العالم كلھ الى الزیادة

  .بأنواعھ المختلفة سواء كان بین الصغار أم الكبار 

وتطورت االسالیب المتبعة فॽي معالجॽة ھॽذه المشॽكلة مॽع تطॽور المجتمعॽات فبعॽد أن كॽان العقॽاب یسॽتخدم                   

ج المسॽاعدة وإعॽادة   سابقا ،أصبح االصالح والتقویم والعॽالج النفسॽي وفھॽم شخصॽیة المنحॽرف ، وتصॽمیم  بॽرام       

التأھیل والتعلیم تستخدم بدال منھ، بحیॽث تॽؤدي ھॽذه الوسॽائل الॽى تغییॽر اتجاھॽات المنحॽرفین نحॽو أنفسॽھم ونحॽو            

االخرین والى التغیر في قیمھم ومن ثم یؤدي ذلك الى تغیر سلوكھم المنحرف الى سلوك سوي ینسجم مع قواعॽد  

  . ومعاییر المجتمع 

كغیره من المجتمعات یعॽاني مॽن مشॽكلة جنॽوح االحॽداث ، ویبॽذل جھॽودا كبیॽرة لالھتمॽام          والمجتمع العراقي      

بذلك ، ویبرز ذلك من قیॽام الجھॽات المختصॽة برعایॽة االحॽداث ، إذ قامॽت بإنشॽاء مؤسسॽات متخصصॽة الیॽداع           

ین بسبب ایॽداعھم   األحداث الجانحین  فیھا ، بعد أن ادركت العواقب الكبیرة التي تسببھا السجون لألحداث الجانح

مع المجرمین الكبॽار ، والحقॽت ھॽذه المؤسسॽات بॽدائرة السॽجون المركزیॽة فॽي بدایॽة االمॽر ، وترتॽب علॽى ذلॽك              

  .ظھور المشكالت ، النفسیة واالجتماعیة  والتربویة نتیجة ھذا االیداع 

لمتعلقॽة  بجنॽوح االحॽداث    لقد تلمॽس الباحॽث مشॽكلة بحثॽھ الحॽالي مॽن خॽالل دراسॽاتھ المعمقॽة لالدبیॽات ا                   

بشكل عام وجنوح االحداث في العراق بشكل خاص وبذلك ، یحاول الباحث االجابة على مشكلة متمثلة  بالسؤال 

  .اآلتي وذلك من خالل األجراءات المنھجیة  المتبعة في مثل ھذه الدراسات 

  ؟...ما األسباب الكامنة وراء جنوح األحداث في مدینة بغداد  -

  

  

  البحثاھمیة 
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تॽॽرتبط  ظॽॽاھرة جنॽॽوح األحॽॽداث ارتباطॽॽا وثیقॽॽا بॽॽالنظم األجتماعیॽॽة والمسॽॽتویات االقتصॽॽادیة  والعوامॽॽل   

الشخصیة  غیر المقبولة  من الناحیة االجتماعیة  مما یؤدي الى ارتفاع نسبة اال نحراف تبعا لظروف كل مجتمع 

وسط بیئॽات اجتماعیॽة فقیॽرة وغیॽر متعلمॽة       من المجتمعات ، وخطورة ھذه الظاھرة تعود الى جذورھا التي تنمو

  .مما تشجع نمو اتجاھات عدائیة ضد قوانین وانظمة المجتمع 

یعॽॽد االحॽॽداث نॽॽواة المجتمॽॽع البشॽॽري ، وتعॽॽد مرحلॽॽة الحداثॽॽة أھॽॽم تلॽॽك المراحॽॽل التॽॽي یتوقॽॽف علیھॽॽا بنॽॽاء           

حداث ، فإنھ سیكون خطوة إیجابیة  نحو ولھذا فإن أي جھد یبذل لرعایة وحمایة األ. شخصیة االحداث وسلوكھم 

ولذلك تعد رعایة  األسرة والطفولة عملیة بناءة وأساسیة فॽي أي مجتمॽع   . تأمین مستقبل المجتمع وتدعیم سالمتھ 

یسعى الى تحقیق التطور المتوازن البعید عॽن األنحرافॽات والعلॽل األجتماعیॽة ، والقॽادر علॽى األبتكॽار والتجدیॽد         

  ).  ١٦،ص ١٩٩٠جعفر،( واألخالق الفاضلة والمتمسك بالقیم 

وتكمن أھمیة دراسة ظاھرة جنوح األحداث في كونھا تتناول بالدراسة والتحلیل ، دراسॽة طاقॽات بشॽریة             

انحرفت عن قیم المجتمع ومعاییره في مرحلة مبكرة ، وباتت تھدد كیانھ بالتفكك وتعرض حیاة أفراده وسॽالمتھم  

كما تجعل ظاھرة جنॽوح األحॽداث ، الجॽانحین قॽوى معطلॽة وغیॽر منتجॽة ، ال بॽل         . للخطر واعراضھم واموالھم 

وتجعلھم عالة على عاتق المجتمع الذي ینتظر منھم عطاء ال یقدرون علیھ ، وقد یصॽبحون  مسॽتقبال معॽول ھॽدم     

  .یعوق عملیة األنتاج ، ویصبحون مصدرا للعدوان والالمباالة والقلق 

ا إذا أن نھتم بمرحلة الطفولة وأن نوفر لھا كافة الظروف التॽي تمكॽن الطفॽل مॽن تحقیॽق النمॽو       یتحتم علین         

وأنھ ال سبیل . البیولوجي والنفسي واألجتماعي السلیم ، على اعتبار أن الطفولة ثروة قومیة الیمكن التفریط فیھا 

، والعمل علॽى معالجॽة مشॽكالتھ وانحرافاتॽھ ،     لبناء جیل المستقبل السعید اال بتربیة  الطفل وإعداده إعدادا سلیما 

وھو ما یزال غضا ، وعلى اعتبار أنھ سیصعب اجتثاث جॽذور ھॽذه المشॽكالت واالنحرافॽات بعॽد أن تتجॽذر فیॽھ        

كإنسان راشد ، فضال عن ان ترك الطفل وإھمالھ ، یحدث آثارا سیئة تنالھ شخصیا وتنال مجتمعھ ، حیॽث یجھॽل   

وفॽي ذلॽك خسॽارة افتصॽادیة لوطنॽھ      . تحول الى عضو طفیلي ، وغیر مفید في مجتمعॽھ  عملھ ،وتقل انتاجیتھ ، وی

  ).  ٣٧،   ص١٩٩٤شحیمي ،( وألمتھ 

ومما یبرز أھمیة مرحلة الطفولة ، ھو أنھا تمثل تلك المرحلة العمریॽة التॽي توضॽع فیھॽا البॽذور األولॽى                 

فإذا كانت خبراتھا سॽارة وسॽویة ، فسیشॽب    . وفي ضوء خبراتھا یتعدد اإلطار العام لشخصیتھ . لشخصیة الطفل 

مریॽرة ومؤلمॽة فسॽتترك أثॽارا ضॽارة فॽي شخصॽیتھ ،        الطفل إنسانا متكیفا نفسیا واجتماعیॽا ، وإن كانॽت خبراتھॽا    

إن خبرات الطفولة تحفر بجॽذورھا فॽي أعمॽاق شخصॽیة الطفॽل ، ألنॽھ مॽا یॽزال كائنॽا قॽابال           . وفي تكویتھ النفسي 

ولھॽॽذا یتوجॽॽب تॽॽوفیر البیئॽॽة االجتماعیॽॽة الصॽॽالحة للطفॽॽل كॽॽي یشॽॽب متمتعॽॽا بالصॽॽحة النفسॽॽیة   . للصॽॽقل والتشॽॽكیل 

جتمॽॽاعي ، بیॽॽد أن تمتॽॽع الطفॽॽل بॽॽالتوافق النفسॽॽي واالجتمॽॽاعي یتطلॽॽب إشॽॽباع كافॽॽة حاجاتॽॽھ    والتوافॽॽق النفسॽॽي واال

كمॽॽا یتوجॽب حمایتॽॽھ مॽن التॽॽوتر والقلॽق والخॽॽوف والغیॽॽرة    . البیلوجیॽة والنفسॽॽیة واالجتماعیॽة بالصॽॽورة المطلوبॽة    

. ( االتॽॽھ وإحساسॽॽھوالغضॽॽب واإلحسॽॽاس بقلॽॽة األمॽॽان ، ومعاملتॽॽھ علॽॽى أسॽॽاس مॽॽن الॽॽتفھم العمیॽॽق لدوافعॽॽھ وانفع    

  ).٢١٤ــ٢١٣: ١٩٩٣عیسوي ،

لھذه االعتبارات تمثॽل عملیॽة معالجॽة العوامॽل المؤدیॽة ألنحॽراف األحॽداث أو جنॽوحھم خطॽوة بنॽاءة نحॽو                    

ونظॽॽرا ألھمیॽॽة دراسॽॽة ظॽॽاھرة جنॽॽاح األحॽॽداث ، فقॽॽد درس بعॽॽض . حمॽایتھم مॽॽن الوقॽॽوع فॽॽي مھॽॽاوي االنحॽॽراف  

فॽي دراسॽتھ عॽن جنॽوح األحॽداث الॽى أن       )  ١٩٩٣العیسॽوي ، ( فقد توصॽل  . لظاھرة الباحثین االجتماعیین ھذه ا

وإن . غالبیة األحداث الجانحین تنتمي الى أسرة كبیرة الحجم ، وتقیم في أحیاء فقیॽرة وفॽي ظॽروف سॽكنیة سॽیئة      
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اث ھॽم مॽن   أغلب االباء یشتغلون في أعمال ذات دخل متواضع كباعة متجولین وخدم منॽازل ، وإن غالبیॽة األحॽد   

الفاشॽॽلین دراسॽॽیا والھॽॽاربین مॽॽن مدارسॽॽھم بسॽॽبب حاجॽॽاتھم للعمॽॽل وإھمॽॽال الوالॽॽدین ومرافقॽॽة أصॽॽدقاء السॽॽوء ،       

  . وضعف الرقابة األبویة والتفكك األسري والتفاوت الكبیر بین اعمار االباء وأعمار األبناء 

ل الجॽانحین تنتمॽي الॽى أسॽر كبیॽرة الحجॽم       الى أن غالبیة األطفا)  ١٩٧١عبد السالم عبداهللا ،( وتوصل           

ومنخفضة الدخل نسبیا ، وتسودھا حاالت الشجار ، وتضعف فیھॽا الرقابॽة علॽى الصॽغار ، وان أغلॽب الجॽانحین       

ھॽذا  . فاشلین دراسیا وبعضھم لم یعॽرف الطریॽق الॽى المدرسॽة ، وانقطॽع الॽبعض األخॽر عॽن مواصॽلة الدراسॽة           

  .األحداث تلیھا المشاجرة ثم الجرائم الجنسیة  وتتصدر السرقة قائمة مجاالت جنوح

دراسة على عینة من األحداث الجانحین توصل من خاللھॽا الॽى   )  ١٩٧٦مصطفى حجازي،( وأجرى            

أن السॽॽرقة تمثॽॽل المجॽॽال األكثॽॽر انتشॽॽارا بॽॽین األفعॽॽال المنحرفॽॽة التॽॽي یرتكبھॽॽا الصॽॽغار ، تلیھॽॽا المشॽॽاجرات ثॽॽم       

وأن اكثر من نصف األحداث الجانحین لॽم یتجॽاوزوا سॽن العاشॽرة ، وأن الحॽدث الجॽانح       مخالفات المزروعات ، 

تلمیذ غیر متكیف مع المدرسॽة وكثیॽر الغیॽاب واالنقطॽاع والرسॽوب ، وأن غالبیॽة األحॽداث عاطلॽة عॽن العمॽل ،           

المدینॽة ،  وأن الحدث الذي یعمل ، یمॽارس أعمॽاال ، ذات مॽداخیل منخفضॽة ، وأن أغلॽب الجॽانحین یسॽكنون فॽي         

وینتمون الى أسر فقیॽرة وذات حجॽم كبیॽر ، ویمارسॽون مھنॽا ذات دخॽل محॽدود وغॽالبیتھم مॽن األمیॽین ، وجॽزء            

منھم ال عمل دائم لھ ، وإن غالبیة األحداث تنتمॽي الॽى أسॽر كبیॽرة وذات دخॽل محॽدود وتسॽود األمیॽة بॽین األبॽاء           

حॽداث الॽذي یھربॽون مॽن مدارسॽھم ، وإن لالسॽرة       واألمھات ، وإن الحدث غیر متكیف مॽع مدرسॽتھ ویॽرتبط باأل   

المفككة بسبب الطالق وتعدد الزوجات وتغیب أحॽد الॽزوجین عॽن اإلقامॽة فॽي المنॽزل ، نصॽیب كبیॽر فॽي جنॽوح           

  .االحداث 

الى أن انحراف األحداث مشॽكلة واسॽعة االنتشॽار فॽي المدینॽة المغربیॽة ، وإن       )  ١٩٧٦الكتاني،( وتوصل        

ي دورا مھما في االنحراف ، وأن غالبیة الصفار تنتمي الى أسر كبیرة الحجم وتعاني مॽن ضॽنك   غیاب األب یؤد

اقتصادي ، ویشكل األمیون نسبة عالیة من األباء ویعانون من مشكلة البطالॽة أو تॽدني األجॽور ، وتسॽكن األسॽرة      

  ). ٧٤ــ٧١ ،١٩٩٠التیر ،.( في مساكن غیر مالئمة ، وجزء كبیر منھا حدیث الھجرة من الریف

  

  ھـدف البحـث
  :یرمي البحث الى 

  .ــ معرفة األسباب النفسیة واالجتماعیة المؤدیة الى جنوح األحداث ١

  .ــ التوصل من خالل تلك المعرفة الى جملة من التوصیات والمقترحات المساعدة في الوقایة من الجنوح ٢

  .مواطنین صالحین للھیأة االجتماعیة  ــ المساعدة في إصالح األحداث الجانحین وتأھیلھم لیعودوا٣

  حـدود البحـث
یتحدد البحث الحالي بعینة من المتخصصॽین بॽالعلوم التربویॽة والنفسॽیة واالجتماعیॽة  و عینॽة مॽن الجॽانحین              

  .م  ٢٠٠٧ــ  ٢٠٠٦النزالء بدار األحداث في مدینة بغداد  لالعوام 

  تحـدید المصطلحــات
  ॽطلحات والمفॽن         یعد تحدید المصॽك مॽي ،وذلॽث علمॽة ألى بحॽات الجوھریॽدى المتطلبॽة إحॽاھیم الغامض

  ، أجل إزالة الغموض الذي یكتنفھا ، وتسھل على القارىء ادراك ما یریده الباحث من تلك المفاھیم 

  م١٩٧٠ویعرفھ حسنین . ــ الجانح ١
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جنحة أو مخالفة ویحكم بإدانتھ اصطالحا یطلق على الحدث الذي یخالف القانون بارتكابھ جریمة أو               

  ) . ١٠،ص ١٩٧٠حسنین،.( 

  م١٩٣٠ـــ تعریف مؤتمر البیت األبیض 

ھॽॽو الحॽॽدث الॽॽذي یتبॽॽین مॽॽن سॽॽلوكھ انॽॽھ قॽॽد أصॽॽبح سॽॽیئا إلॽॽى درجॽॽة یمكॽॽن معھॽॽا وضॽॽعھ تحॽॽت                                            

  ). ٢١١م،ص١٩٦٠حسنین  ،.( طائلة القانون 

الطفل الذي یستمر فॽي أثبॽات سॽلوك اجتمॽاعي متطॽرف والشॽرط الضॽروري        ( فھ بأنھ فتعر) ایفي بینت ( ـــ أما 

بأنھ الذي یعاني من نقص في عملیة  التعلیم مع اختالف ) مورد (في كل حالة أن یكون الجنوح ظاھرا ، ویعرفھ 

مॽل الضॽبط   في مفھوم ھذه العملیة وأثرھॽا  فॽي التطبॽع االجتمॽاعي ، فالجॽانح فشॽل فॽي ان یمॽتص كثیॽرا مॽن عوا          

یوسॽॽف میخائیॽॽل  ،د. (الخॽॽارجي التॽॽي یمكॽॽن ان تكॽॽف عدوانॽॽھ الموجॽॽھ الخॽॽارجي ولॽॽذلك یسॽॽتمر فॽॽي تصॽॽارعھ          

  ). ٣٣ص،اسعد

بأنھ خروج الحॽدث عॽن الطریॽق السॽوي وإقدامॽھ علॽى ممارسॽة         ١٩٨٤ویعرفھ القذافي ،رمضان، : ــ الجنوح ٢

والمعاییر االجتماعیة أو القانونیةالمعمول بھا في احد أنماط السلوك غیر االجتماعي أو اإلجرامي الذي یتعارض 

  ).م ١٤٦،١٩٨٤القذافي  ، ص.( المجتمع دون بلوغھ السن القانونیة التي تبیح محاكمتھ أو مساءلتھ 

بأنھ الفشل في أداء الواجॽب أو انॽھ ارتكॽاب الخطॽأ أو العمॽل السॽیئ أو العمॽل الخॽاطئ أو انॽھ          :  ویعرفھ عیسوي 

  ).م ٢٣،١٩٨٤عیسوي،ص( طفال الصغار خرق للقانون عند األ

بأنھ الفعل الذي یضر في مصلحة الجماعة  آو المجتمॽع ویھॽدد كیانॽھ وھॽو سॽلوك انحرافॽي       :     و یعرفھ خاطر 

  ). ٢٧٣م ،ص١٩٩٥خاطر ، .( بمعنى عدم التزام من یقوم بالقیم والمعاییر االجتماعیة 

القانونیة أو األخالقیॽة وخاصॽة عॽن طریॽق األطفॽال والمॽراھقین       فیعرفھ بأنھ انتھاك یسیر للقاعدة ) : انجلش (أما 

  ). ٢٣م،ص١٩٨٤عیسوي ، .( 

یعرفھ رمضان بأنھ ذلك الشخص ذكرا آو أنثى لم یبلغ من العمر ثمانیة عشرة عامॽا وارتكॽب فعॽال    :  ــ الحدث ٣

  ) .١٤١م ،ص١٩٩٠رمضان، ( مخالفا للقانون 

  : عیین ـــ الحدث المنحرف من وجھة نظر االجتما٤

كل طفل یأتي إعماال غیر عادیة أي غیر سویة ال یأتیھا غالبیة األطفال من عمره نفسھ وھذا الطفل یعد 

مॽؤتمر  ...(منحرفا سواء أتى أعماال تستوجب المؤاخذة القانونیॽة أو كانॽت تصॽرفات التॽدخل تحॽت طائلॽة القॽانون       

  ).٣١١م،ص١٩٧٨شئون اآلسرة ،

  :لنفس ـــ الحدث من وجھة نظر علماء ا٥

ینظॽر علمॽاء الॽنفس وخاصॽॽة أصॽحاب مدرسॽة التحلیॽॽل النفسॽي الॽى الحॽدث المنحॽॽرف مثلॽھ مثॽل سॽॽائر                      

االضطرابات النفسیة والعقلیة األخرى التي تنتج عن اضطراب عالقة الطفل بوالدیھ وخاصة في مرحلة الطفولة 

  ). ٣١١م، ص١٩٧٨شئون اآلسرة ،.( المبكرة 

  :ن وجھة نظر القانون ــ الحدث المنحرف م٦

انھ ذلك الشخص الذي یعتدي على حرمة القانون ویرتكب فعال نھى عنھ في سॽن معینॽة ولॽو أتॽاه البॽالغ                

  ).م ٣١١،١٩٧٨شئون األسرة ،ص.( لوقع تحت طائلة العقاب سواء أكان ھذا الفعل مخالفة أو جنایة 

  ـ:ـــ الحدث المشرد ٧

  عاما یرتكب فعال مخالفا) ١٨(ذكرا كان آو أنثى لم یبلغ من العمر انھ ذلك الشخص             
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  ــ:للقانون وحدد سبع حاالت للتشرد وھي 

  .أــ إذا وجد متسوال 

  .ب ــ إذا مارس جمع أعقاب السكائر أو غیرھا من الفضالت 

  .ج ــ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الغش أو القمار أو المخدرات

  .لھ محل إقامة مستمرا أو دائمًا د ــ إذا لم یكن 

  .ه ــ إذا خالط المعرضین لالنحراف أو المشتبھ فیھم 

  .و ــ إذا اعتاد الھروب من معاھد التعلیم 

  ) .٣١٢م ،ص١٩٧٨شئون اآلسرة،ص،.     ( ز ــ إذا لم یكن لھ وسیلة مشروعة للعیش وال عائدا یعینھ

  

  الفصل الثاني

  االطـار النظـري -

  السـابقــة الدراسـات -

  االطـار النظـري 
  نظرة تأریخیة عن الجریمة والعقاب

كانॽت ظॽॽاھرة الجریمॽة والزالॽॽت مॽॽن أعقॽد الظॽॽواھر اإلجتماعیॽة التॽॽي واجھॽॽت المجتمॽع البشॽॽري قॽॽدیما      

وحدیثا أي منذ أن بدأ یعیش اإلنسان بشكل جماعات في ابسط صورھا ، تربطھم مصالح مشتركة خلفتھا ظروف 

یمكॽن فھॽم أول جریمॽة وقعॽت علॽى وجॽھ األرض ھॽي قصॽة         ) علیॽھ السॽالم   (فمن قصة أبني آدم  الحیاة واألزمنة

  .قابیل وأخیھ ھابیل ، حین قتل قابیل أخیھ ھابیل وسفك دم أنسان على ید أنسان ألول مرة

ًا ثॽم أسॽتمر یتطॽور تطॽورًا سॽریع     ) علم اإلجॽرام  ( ومع تطور المجتمعات أصبحت الجریمة علمًا یسمى           

غॽॽانم ،   عبॽॽداهللا .( مكونॽॽَا نظریॽॽات وأراء  ومجॽॽاالت للتطبیॽॽق وأخॽॽذت تبحॽॽث عॽॽن الجॽॽرائم والسॽॽلوك األجرامॽॽي  

  ) .٤٥م ، ص١٩٨٤،

أختلفت سبل العقاب والجریمة با ختالف األفكار التي سادت فॽي مختلॽف العصॽور وتفॽنن األقॽدمون فॽي                 

ألوف أستخدام المعادن المصॽھورة أو صॽب الرصॽاص المॽذاب     تعذیب المجرم بوصفھ انسانا شریرا وكان من الم

  .في أذان المتھم وغیرھا من تلك األسالیب 

ال جریمॽة  ( وقبل أنتھاء القرن السابع عشر تقرر مبدأ شخصیة العقوبات ومسॽاواة الجمیॽع أمॽام القॽانون               

أصॽبح اآلجॽॽرام یتزایॽد بصॽॽورة مسॽॽتمرة   ونتیجॽة لسॽॽوء األحॽوال األقتصॽॽادیة واألجتماعیॽॽة   ) وال عقوبॽة اال بॽॽنص  

والسجون مألى بالمجرمین ، تولد نتیجة ذلك رد فعل معॽاكس إذ قॽام بعॽض المفكॽرین والمصॽلحین بحملॽة شॽدیدة        

( ثॽم تبعॽॽھ  ) روسॽو بنظریॽॽة العقॽد األجتمॽاعي    ( فنॽادى  . علॽى تلॽك العقوبॽات القاسॽیة والمعاملॽॽة السॽیئة للمجॽرمین      

  .أكید بأن العقاب محددا بحدود العدالة والمصلحة األجتماعیة إذ تم الت) بیكاریا األیطالي 

نॽادى بأصॽالح السॽجون والتحॽول مॽن نظریॽة العقॽاب        ) ھوارد األنكلیॽزي  ( ثم بدأت حملة أخرى قام بھا          

الॽى نظریॽॽة أصॽॽالح المجॽॽرمین علॽॽى أسॽॽاس صॽॽحي تعلیمॽي وضॽॽع التشॽॽریع علॽॽى أسॽॽاس الرحمॽॽة واألنسॽॽانیة فॽॽي    

  ) .٣٠، ص١٩٨٨الیاسین  ،(ن أصالح المجرمی

ظھرت في العراق بدایة الجھود اإلنسॽانیة لتنظॽیم الحیॽاة األجتماعیॽة علॽى وفॽق أصॽول وقواعॽد مدونॽة ،                   

وتॽॽدلنا شॽॽرائع العॽॽراق القॽॽدیم علॽॽى أن ملكیॽॽة األفॽॽراد كانॽॽت مصॽॽانة بمقتضॽॽى القॽॽانون وبنॽॽاَء علॽॽى إرادة المجتمॽॽع    
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أخॽذت بمॽدأ   )  حمॽورابي و أور نمॽو وكشॽا وأشॽنونا      ( القدیمة السॽابقة لشॽریعة   وبالرغم من أن الشرائع العراقیة 

سॽॽعفان ، ( التعॽॽویض فॽॽي الغالॽॽب ، فॽॽإن مبॽॽدأ القصॽॽاص مॽॽن السॽॽارق وإعدامॽॽھ السॽॽمة علॽॽى شॽॽریعة حمॽॽورابي        

  ) . ٤٨م، ص١٩٦٦

خॽॽذ بھॽॽا الشॽॽرائع  وإن فكॽॽرة حمایॽॽة الصॽॽغیر مॽॽن العقوبॽॽة التॽॽي كانॽॽت معروفॽॽة فॽॽي العॽॽراق القॽॽدیم ، لॽॽم تأ             

االوربیة إال في مرحلة متأخرة بعدما تعرض األطفال ألى عقوبة اإلعॽدام عॽن سॽرقات تافھॽة إذ حكॽم فॽي انكلتॽرا        

بॽاقر  ( على ثالثة أوالد باالعدام في سن الثامنة والتاسعة والحادیة عشرة بسبب سॽرقتھم مॽن األحذیॽة    ١٨١٤سنة 

  ) . ٢٧٨م ، ص١٩٥٥،طھ ،

النظرة سائدة على الرغم من الدعوات الكثیॽرة لألخॽذ بفكॽرة اإلصॽالح بॽدًال مॽن االنتقॽام بॽدءا         بقیت ھذه ا          

بدعاة نظریة العقد اإلجتماعي التي یشیر بھا روسو وجماعتھ وصوال إلॽى مॽا دعॽا الیॽھ بیكاریॽا وبنھॽام بضॽرورة        

  ).٤٥٦ص٢٠٠٤مجلة العلوم االجتماعیة ،( تحدید العقوبات  بالقدر الذي یحتاج الیھ المجرم 

و أستقرت التشریعات الجنائیة الحدیثة على أخذ ظروف المجرم بنظر االعتبار ، وأصبح صॽغر السॽن              

ظرفا مخففا للمسؤولیة الجنائیة وأصبح التعامل مع األحداث على أنھم بحاجة ألى رعایة خاصة وھॽو مॽا أخॽذ بॽھ     

وصॽوال  ) م ١٩٥٥لسॽنة   ٤٤(م ابتداء بقانون األحداث رقॽم  المشرع العراقي الذي أفرز لألحداث قانونا خاصًا بھ

م الذي سعى الى إیجاد قانون متكامل یستند الى أسॽس علمیॽة ،   ١٩٨٣لسنة ) ٧٦(الى قانون رعایة األحداث رقم 

وال یقتصر على إصالح الحدث الجانح فقط بل یسعى إلى وقایتھ من الجنوح وتوفیر الرعایॽة الالحقॽة  لॽھ كجॽزء     

  ) .   ٣٨نفس المصدر السابق، ص( جھ وطبقا لذلك شمل المشرع الحدث بالرعایة متمم لعال

كما أن المشرع العراقي لجأ في ظروف الحصار اإلقتصادي إلى العنایة بالحॽدث وسॽن القॽوانین الخاصॽة             

مॽدارس  وظروف تلك المرحلة التي دفعت األحداث إلى األنحراف وإلى سلوك جॽانح وتॽم العقॽاب بالحॽدث داخॽل      

  .التأھیل وتوفیر األجواء المناسبة إلكمالھم الدراسة 

تعددت وجھات النظر واألراء في تفسیر جنوح األحداث  تبعَا لتعدد الزوایا التي ینظر منھॽا  أصॽحاب                

م تلॽك  وال یمكن فھ. تلك الظاھرة بأعتبارھا مشكلة إجتماعیة  تحدث نتیجة التغیر السریع الذي یصیب المجتمعات

الظاھرة فھما عمیقا إال بفھॽم الظॽروف االجتماعیॽة ، فالحॽدث المنحॽرف إنسॽان عॽادي ، إال ان ظروفॽا أجتماعیॽة          

معینة أدت إلى أنحرافھ وعدم التكیف االجتماعي    ، وعلیھ یؤكد علماء االجتماع أھمیॽة دراسॽة حॽاالت الجنॽوح     

األجتماعیॽॽة السॽॽائدة وخروجॽॽَا علॽॽى قॽॽوانین    فالسॽॽلوك المنحॽॽرف یعॽॽد بنظॽॽرھم خروجॽॽَا علॽॽى العॽॽرف واألوضॽॽاع    

  ). ١٨سید إسماعیل،عزت،بال تأریخ ،ص (المجتمع 

فالسلوك المنحرف ال یعد ظاھرة فردیة تعبر عॽن خॽرق الفॽرد للقॽانون وخروجॽھ علॽى العॽرف والتقالیॽد                   

من كॽل  . ك النظم ھي العائلة االجتماعیة بقدر ما یكون السلوك المنحرف مظھرا لتفكك النظم االجتماعیة وأول تل

  .ما تقدم نرى أن عوامل الجریمة ھي عدیدة وكل عامل یلعب دورا الیستھان بھ في تكوین السلوك الجانح 

ان السلوك الجانح ال یفسر بعامل واحد بل بتضافر عاملین أو أكثر من تلك العوامل متॽأثرة ومॽؤثرة الواحॽد          

الیاسॽॽین ، جعفॽॽر عبॽॽد االمیॽॽر   (العامॽॽل المضॽॽاعف والعوامॽॽل المتكاملॽॽة    بॽॽاألخرى وھॽॽذا مॽॽا یطلॽॽق علیॽॽھ بنظریॽॽة   

  ). ٨م،ص١٩٨٢،

إن الظروف التي یمر بھا بلدنا أثرت بشكل مباشر في بعض الصॽغار المھیॽأین الرتكॽاب الجریمॽة ویقصॽد             

إن . الحقॽا قॽي بحثنॽا   ھنا األطفال الذین ینشأون في بیوت تتوفر فیھا العوامل المحفزة للجریمة التي سॽیرد ذكرھॽا   
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الحروب المتتالیة والحصار االقتصادي وأحتالل العراق وما خلفھ مॽن فوضॽى لॽیس سॽبب وإنمॽا یكॽون دافॽع مॽن         

  ـــ:الدوافع الرتكاب مثل ھذه الجرائم وتتضمن العوامل الموضوعیة المحفزة للجریمة ما بأتي 

إن أھم ھدف تسॽعى الیॽھ المؤسسॽات االصॽالحیة ودور االیॽداع ھॽو فھॽم سॽلوك المنحॽرف وتعدیلॽھ الॽى            

سلوك سوي ، ولكي نفھم سلوك الحدث الجانح ال بد  من دراسة مفھوم الذات لدیھ ، إذ یمكॽن عॽن طریॽق التعلॽیم     

  . غیر سلوك المنحرف ویتعدل  واعادة التعلیم تحسین وتطویر مفھوم الذات السلبي عند الحدث الجانح  وبذلك یت

واشارت بعض الدراسات الى وجود فروق ذوات داللة بین األحॽداث األسॽویاء والمنحॽرفین إذ أظھॽرت               

أن األحداث الجॽانحین الیشॽعرون بتقॽدیر االخॽرین لھॽم وال      ) م ١٩٦٧(و) م١٩٦٤(دراسة كال من غالي وجندي 

  ).   ٥٤،ص ١٩٩٣العادلي، راھبھ ،( .یحسون بقیمة ذواتھم وقبول االخرین لھم 

في ) جورج مید(تتكون الذات بالتفاعل االجتماعي وعن طریق التنشئة االجتماعیة ویرجع الفضل الى             

ان اول مرحلة من مراحل تكوین الذات ھي . اخراج نظریة عن تكوین الذات محورھا ھذا التفاعل وھذه التنشئة 

بدایة الذات وانفصال الجسॽم عॽن العॽالم الخॽارجي الॽى      ) البورت ( ویعزو . لخارجي  انفصال الجسم عن العالم ا

فمفھوم الذات  یبॽدْا بॽالتكوین منॽذ    . االحساسات المفصلیة التي تؤدي الى انتصاب القامة وتعلم الجلوس والوقوف 

ا ان یتولॽد لدیॽھ شॽعور    فॽي مرحلॽة الطفولॽة ، إمॽ    . اللحظة األولى التي یبدأ فیھॽا الطفॽل باستكشॽاف أجॽزاء جسॽمھ      

بالثقة اتجاه االخرین او عدمھا ، وذلك كون حاجاتھم قد تم إشباعھا بطریقة صحیحة أو غیر صحیحة إذ نجد فॽي  

السنوات األولى من حیاتھ ینزع الى األستقالل واالعتماد على النفس ، وھنا قد تساوره بعض الشكوك في قدراتھ 

دفھ مॽن نجॽاح أو فشॽل فیمॽا یقॽوم بॽھ مॽن مجھॽودات نحॽو ذلॽك ، وھنॽا قॽد             على تحقیق ذلك ، أعتمادَا على ما یصا

  . یتدخل أولیاء األمر والنھي لإلمالء علیھ ما یمكن أن یقوم بھ من أعمال وما ال یمكنھ 

ویصادف عدم الثبات في نوعیॽة اإلوامॽر والنॽواھي التॽي توجॽھ إلیॽھ ومॽن ثॽم قॽد یجॽد إحباطॽا وعॽدم تقبॽل لمॽا                   

مقابॽل الشॽعور بالॽॽذنب إذ یكॽون ھنॽاك تشॽॽجیع     . سॽॽن اللعॽب ، إذ یتولॽد عنॽॽده نॽوع مॽن التلقائیॽॽة     یصॽدر عنॽھ ، فॽي    

إلھتماماتھ مصحوبا بتركیز على إمكانیات فشلھ ومحدودیة قدرتھ إن سن المدرسة یخلق لدى الطفل شॽیئین إثنॽین   

لبॽॽھ المدرسॽॽة مॽॽن اجتھॽॽاد   فیقॽॽوده الॽॽى اإلنعॽॽزال نظॽॽرا لكثॽॽرة مॽॽا تتط  : ھمॽॽا الحماسॽॽة للعمॽॽل  و الشॽॽعور بॽॽالنقص   

  ).١٥١م ،ص١٩٨٧عبد الحمید ، جابر ، ، . (وتحصیل 

وبما ان مفھوم الॽذات مكتسॽب ومॽتعلم ، یمكॽن تعدیلॽھ عॽن طॽرق الॽتعلم ، لॽذلك مॽن الضॽروري تھیئॽة                         

الظروف المناسبة العادة التعلیم والتأھیل عن طریق اعداد البرامج االصالحیة والتأھیلیॽة  والتربویॽة التॽي یمكॽن     

  .  ھ عن طریقھا تنمیة مفھوم الذات لدى األحداث الجانحین وتحسین

إن العوامل البایولوجیة ھي الصفات الجسمیة الممیॽزة كॽالطول والقصॽر والبدانॽة وغیرھॽا مॽن المالمॽح        

االخرى ثم األستعدادات الوراثیة كالضعف أو التخلف العقلي ومستوى الذكاء وبعॽض األمॽراض والعاھॽات التॽي     

  ) ٤٤م، ص٢٠٠٤العیساوي ، ھادي صالح ،( تؤثر في سلوك الفرد 

ألن الغॽدد ھॽي بمثابॽة نصॽیب األنسॽان فॽي الحیॽاة ووظیفتھॽا أن         ) كیمیॽاء الحیॽاة   ( یسمى ھذا العامل بـॽـ             

فॽॽإذا أختॽॽل تॽॽوازن ) النفسॽॽیة والعقلیॽॽة والجنسॽॽیة والجسॽॽمیة ( تॽॽؤثر تॽॽأثیرَا عمیقॽॽَا فॽॽي النمॽॽو الفیزیولॽॽوجي لإلنسॽॽان 

  ) . ٥٠م، ص١٩٦٣عریم ، ( الجسم قد یؤثر في سلوك الفرد 

قॽد تصॽاب بالتفكॽك وتشॽتت     . األسرة  الفقیرة التي ال تولي أبناءھا من الرعایة والتربیة القدر الالزم لھم           

یضاف الى ذلॽك أن الظॽروف االقتصॽادیة الصॽعبة التॽي تعیشॽھا ھॽذه األسॽرة تॽؤثر فॽي تكॽوین أفرادھॽا             . أفرادھا 
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أمॽا مॽن الناحیॽة النفسॽیة ، فتتولॽد      . ھزیال ومعॽتال   الجسمي والنفسي فإن الظاھرة الجسمیة ، غالبا ما یكون الجسم

  . ویصاحب ذلك عدم التكیف االجتماعي واالنطواء . حالة من عدم االطمئنان داخل األسرة 

ھॽॽذه الظॽॽروف االجتماعیॽॽة الشخصॽॽیة المصॽॽاحبة للفقॽॽر ، قॽॽد یتولॽॽد عنھॽॽا السॽॽلوك اإلجرامॽॽي ، غیॽॽر مॽॽا    

وھكذا یكون الفقر أثر غیر مباشر علॽى الظॽاھرة اإلجرامیॽة    . لسلوك تتظافر معھا العوامل األخرى المؤدیة لھذا ا

  ).١٠٤،ص١٩٨٦القھوجي ( 

األسॽॽرة ھॽॽي مھॽॽد الشخصॽॽیة إذ تتكॽॽون فॽॽي ظلھॽॽا وخॽॽالل السॽॽنوات األولॽॽى مॽॽن عمॽॽر الحॽॽدث النمॽॽاذج        

  .األساسیة للتفكیر والشعور والعادات والقیم التي تؤثر في حیاتھ مستقبال 

ا أو سالمة تكوینھا ومرونتھا قد تقود الحدث الى عॽدم االسॽتقرار فॽي المدرسॽة أو المھنॽة      فالعائلة وعدم استقرارھ

  .وتنمي لدیھ الشعور باألضطراب الذي یمكن أن یؤدي بھ الى التشرد والسلوك المنحرف 

ةاألحداث أما أھمیॽة البیئॽة العائلیॽة كونھॽا عॽامًال مॽن عوامॽل األنحॽراف فلھॽا أثॽرَ  كبیॽر وبॽارزًا فॽي تنشॽئ                       

وتعمॽل األسॽرة أیظॽا علॽى تॽدریب األحॽداث وتنمیॽةالعالقات اإلجتماعیॽة لॽدیھم          . وحمایتھم من مخاطر األنحراف 

  .ونقل القیم الروحیة واألخالقیة الیھم 

. فاألسرة ال تنقل القॽیم المقبولॽة آجتماعیॽا الॽى الجیॽل فحسॽب بॽل تحॽاول أن تحمॽي الطفॽل مॽن األنمॽاط المنحرفॽة              

. امل األسرة كلما نجحॽت فॽي وظیفتھॽا بمنॽع الحॽدث مॽن التॽأثیرات الضॽارة التॽي تنشॽأ فॽي المجتمॽع             وكلما زاد تك

  ). ١٦٣ــ ١٦٠م ، ص١٩٧٢صادق ، (

ھناك عامل آخر ھوالمدرسة ھॽي حقॽل التجربॽة األولॽى الॽذي یجॽد الحॽدث نفسॽھ مجॽردَا مॽن اإلطمئنॽان            

الॽذي تقॽاس بॽھ قॽدرة الحॽدث أو عॽدم قدرتॽھ علॽى         العاطفي الذي أعتاده داخل أحضان األسرة وھي المحॽك األول  

  . التكیف مع مجتمع یسوده النظام والقواعد الملزمة 

أما أھمیة المدرسة فلم یعد دورھا یقتصر على تلقي الحدث العلوم النظریة المختلفॽة بॽل تلقینॽھ المبॽادىء               

  . األنسجام في المجتمع الواسع األخالقیة والمثل العلیا التي تدفعھ إلى التمسك بروح الفضیلة و

وتعمॽॽل المدرسॽॽة علॽॽى تھیئॽॽة الجॽॽو المالئॽॽم للحॽॽدث بحسॽॽب قدراتॽॽھ العقلیॽॽة والجسॽॽدیة ومیولॽॽھ ورغباتॽॽھ                

فالمدرسة مجتمع صغیر لكنھॽا تضॽم نمॽاذج غیॽر محॽددة مॽن التالمیॽذ الॽذین یمثلॽون بیئॽات ومسॽتویات            . المختلفة 

م ١٩٧٠كینॽॽॽي وبروسॽॽॽیون ،(الحॽॽॽدث فیھॽॽॽا الشॽॽॽطر األكبॽॽॽر مॽॽॽن وقتॽॽॽھ  مختلفॽॽॽة ونمॽॽॽاذج سॽॽॽلوكیة متعॽॽॽددة یقضॽॽॽي

  ).٢٧٨ــ ٢٧٦،ص

وتوجد أدلة أمبریقیة تؤكد على أن ھناك عالقة بین إھمال بعॽض األبॽاء لدراسॽة أبنॽائھم النشॽغالھم بأعبॽاء               

لثقافॽة ألبنائھॽا وبॽین    الحیاه وانخفاض الدخل االقتصادي لألسرة الذي یحول دون توفیر الوالدین مقومات الॽتعلم وا 

مॽن أفॽراد إحॽدى الدراسॽات علॽى أن عجॽز الوالॽدین عॽن         % ٤٩0٨فقॽد وافॽق   . لجوء االبن للغش في االمتحانات 

مॽن نفॽس أفॽراد عینॽة ھॽذه      % ٤٨0١وبॽین  . توفیر المدرس الخصوصي ألبنھما في المواد الصॽعبة  یجعلॽھ یغॽش    

 ١٩٩٨أمॽॽیمن، .( تجعلॽॽھ یتفॽॽوق فॽॽي دراسॽॽتھ تدفعॽॽھ للغॽॽش  الدراسॽॽة أن قلॽॽة تॽॽوفیر األسॽॽرة البنائھॽॽا االشॽॽیاء التॽॽي  

  ). ٥٤،ص

كثیرًا مॽا تقॽوم العالقॽات بॽین بعॽض األطفॽال والمॽراھقین مॽن نفॽس السॽن والجॽنس مॽرتبطین بمشॽاعر                          

مشتركة فأذا بنى الحدث عالقاتھ مع رفاق السوء فأنھ قد یتأثر بھم وینحرف وغالبا مॽا تكॽون تلॽك العالقॽات علॽى      

إذ یلجॽأ الحॽدث نتیجॽة ذلॽك إلॽى أرتیॽاد       . ل جماعات بحیث تعطیھ الشॽجاعة لكॽي یسॽیر فॽي طریॽق اإلنحॽراف       شك

أمॽॽاكن اللھॽॽو والتعॽॽرف علॽॽى مॽॽن یكبرونॽॽھ سॽॽنَا فیدفعونॽॽھ أو یسॽॽتغلونھ فॽॽي أعمॽॽال غیॽॽر مشॽॽروعة كالمتॽॽاجرة             
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)  ٢٨ -٢٠٧م، ص ١٩٦٩ سید عॽویس ، .( وھذه ھي نواة العصابة اإلأجرامیة . بالمخدرات أو السرقة وغیرھا 

.  

كما یتسبب الدخل األقتصادي المنخفض لألسرة في التفكك المعنوي لألسرة ، حیث یضॽطر األب واألم             

یترتॽب علॽى ھॽذا    . في كثیر من األحیॽان الॽى التغیॽب عॽن المنॽزل لفتॽرات طویلॽة بسॽبب انشॽغالھما فॽي أعمالھمॽا            

دیھما ورقابتیھمॽا، ویصॽبح المجॽال امॽامھم مفتوحॽا لالنسॽیاق وراء التیॽار        التغیب بالطبع افتقاد األطفال لرعایة وال

( الجانح وذلك بخروجھم من المنزل وااللتقاء برفاق السوء في الشارع الذین یقودونھم معھॽم لمھॽاوي االنحॽراف    

  ). ٢٠٢ـ٢٠١،ص١٩٩٠جعفر ، 

علॽॽى أھمیॽة العوامॽॽل األقتصॽادیة فॽॽي    ذھॽب الكثیॽر مॽॽن البॽاحثین مॽॽن علمॽاء األجتمॽॽاع واألجتمॽاع الجنॽائي              

أسباب األجرام وزاد المیل نحو ھذه النظریة في نھایة القرن التاسع عشر عندما ظھر مذھب أقتصادي جدیॽد ھॽو   

أول مॽॽن درس العوامॽॽل األقتصॽॽادیة وأثارھॽॽا فॽॽي ) Turati( المॽॽذھب األشॽॽتراكي ویعॽॽد العॽॽالم األیطॽॽالي تॽॽوراتي  

ألن للطمع صلة مباشرة بالنظام األقتصॽادي  ) مع لكونھ من أھم عوامل األجرام عامل الط( األجرام مؤكدا على  

وإن الجॽॽرائم التॽॽي ترتكॽॽب علॽॽى األشॽॽخاص  . الحॽॽر وھॽॽو مॽॽن العوامॽॽل التॽॽي تॽॽؤدي الॽॽى أرتكॽॽاب جॽॽرائم األمॽॽوال   

حاجॽة  كاألعتداء والضرب والجرح كل ھذه ھي نتیجة لتأثیر الظروف المادیॽة المحیطॽة باألنسॽان علॽى تفكیॽره فال     

أو العوز تؤدي إلى أضطراب األنسان في سلوكھ وما یتبع الفقر من حرمان للتعلم والجھل وما یتبعھ مॽن ضॽعف   

في التفكیر وخشونة فॽي التصॽرف والبیॽوت الردیئॽة التॽي تتॽوافر فیھॽا الشॽروط الصॽحیة والراحॽة األعتیادیॽة لھॽا             

  ).٥٠،ص٢٠٠٥علوان ، مریم ، ( جرائم األخالق تأثیرا مباشر في األعتبارات األدبیة الجنسیة مما یؤدي الى 

( وتؤكد نتائج أبحاث أخرى دور الدخل اإلقتصادي األسري المنخفض في جنوح بعض األبناء وتوصل           

من األحداث المنحرفین في مدینة لندن قد %) ١٩(من خالل ابحاثھ ودراساتھ التي أجراھا الى أن )  Burtبیرت

مॽنھم ینتمॽون   %) ٧٠(حॽدث تبॽین أن    ٤٦٠٠وفॽي أبحॽاث أمریكیॽة أجریॽت علॽى      . انحدروا من بیوت فقیرة جدَا 

مॽن  ) برونॽر  (و )ھیلॽي  ( ونوصॽل  . مॽنھم ینتمॽون إلॽى عॽائالت فقیॽرة      % ) ٢٣( إلى عॽائالت فقیॽرة جॽدا ، وأن    

مॽॽنھم ینتمॽॽون لطبقॽॽات فقیॽॽرة أو  %) ٢٧(مॽॽن األحॽॽداث المنحॽॽرفین إلॽॽى أن  )  ٦٧٥(خॽॽالل دراسॽॽة أجریॽॽت علॽॽى  

أسॽॽرة ألحॽॽداث منحॽॽرفین إلॽॽى أن   )  ٩٢٥(فॽॽي دراسॽॽتھما علॽॽى   ) شॽॽلدون والیॽॽانور جلॽॽوك   ( معॽॽوزة ، وتوصॽॽل  

  ) ٦٤ــ٦٥جعفر ،ص ١٩٩٠(من تلك األسر تتمیز بظروف أقتصادیة في حدھا االدنى % ) ٦٨0٢(

أستعار الدارسون لعلم إلجرام مصॽطلح األیكولوجیॽا مॽن علॽم البیولوجیॽا ، وھॽو یعنॽي صॽلة الكॽائن الحॽي                   

وأتباعॽھ  ) بॽارك  ( وبدأ إستخدام المصطلح بصفتھ اتجاھًا في علم األجتماع علॽى یॽد العॽالم    ... بالبیئة المحیطة بھ 

المدینة ، والمجتمع المحلي ، والمنطقة ، على أنھॽا نॽوع مॽن الكائنॽات     ) بارك ( في جامعة شیكاغو ، فلقد تصور 

بدراسॽة التغیॽر األجتمॽاعي وسॽرعة حدوثॽھ      ) بॽارك  ( فॽأھتم  . األجتماعیة ولیست مجرد ظواھر جغرافیة مجردة 

  .وأتساع نطاقھ وما ینشأ عنھ من مشكالت وصراع ثقافي 

بیئتھ اإلجتماعیॽة مॽن جوانبھॽا جمیعॽا الجغرافیॽة والحضॽاریة ، وعلॽى        إن ھذا االتجاه یدرس صلة اإلنسان ب       

أساس أرتباط السلوك الجانح بأوضاع تنشॽأ مॽن نمॽو المॽدن وتوسॽعھا ، نتیجॽة لھجॽرة النॽاس إلॽى تلॽك المॽدن مॽن             

نॽة  الجھات جمیعھا ، فیتكون فیھا خلیط مॽن الثقافॽات  ، ومسॽتویات مختلفॽة مॽن الناحیॽة اإلقتصॽادیة ، وتنمॽو المدی        

، ینظॽر  ) كلیفوردشॽو  ( على أساس ذلك األختالف وذلك التباین بین النازحین ، بل إن بعض العلماء أمثال العالم 

الیاسین جعفر ، عبد االمیॽر ،  ( إلى عالقة الجریمة بالبیئة على أنھا نتیجة المفر منھا مع توسع المدینة وأمتدادھا 

  ) .  ٢٢م ،ص ١٩٨١
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  ـ:جنوح في ضـوء الدراسـات السابقــة االســباب المـؤدیة الى ال

كشفت الدراسات السابقة سواء أكانت العربیة أم االجنبیة االسباب المؤدیة الى جنوح االحداث  والتي افॽدنا         

منھا كثیرا في توجیॽھ األسॽتمارة االسॽتبیانیة فॽي الجانॽب المیॽداني فॽي صॽیاغة فرضॽیة البحॽث االساسॽیة وسॽنقوم             

  :   العصارة لكل دراسة وسنبدأ بالدراسات  العربیة ونتبعھا بالدراسات االجنبیة بعرض الخالصة او 

  
 ـ:الدراسـات العراقیـة

ــ عني الباحث في ھذه الدراسة ألنھا تمس اھم فئة من فئات السكان اال وھي :أحسان محمد الحسن . ــ دراسة د١

ألحॽداث ومعرفॽة اسॽبابھا  وعالقاتھॽا بالتفكॽك      فئة االحداث  ، كمॽا تॽأتي أھمیتھॽا فॽي الكشॽف عॽن ظॽاھرة جنॽوح ا        

  .العائلي بوصفھ من أھم العوامل التي تقود الى مشكلة جنوح األحداث 

واستھدفت الدراسة الى معرفة أثر العائلة على جنॽوح األحॽداث ودور العائلॽة فॽي ذلॽك ، فالعائلॽة تعॽد النافॽذة              

مؤسسॽات البنویॽة التॽي تتॽرك أثارھॽا الثابتॽة والمسॽتمرة فॽي         الكبیرة التي یطل مॽن خاللھॽا الطفॽل وتعॽد مॽن أھॽم ال      

  .شخصیة وسلوكیة واخالقیة الفرد 

وأستخدم الباحث في ھذه الدراسة ثالث طرائॽق علمیॽة  لجمॽع المعلومॽات وتصॽنیفھا وتحلیلھॽا وھॽي طریقॽة               

حॽدثا  )  ١٦٠(تتكॽون مॽن    المسح المیॽداني وطریقॽة المشॽاھدة والطریقॽة المكتبیॽة حیॽث تॽم أختیॽار عینॽة عشॽوائیة          

  .جانحا تم أختیارھم من المدرسة االصالحیة لآلحداث الجانحین ومن محاكم األحداث في بغداد

  :وتوصل الباحث الى مجموعة من المقترحات والحلول منھا     

ربیة اطفالھا ـ ایجاد تحقیق التوازن بین حجم العائلة وامكانیاتھا المادیة واألجتماعیة لتنھض في مسؤلیتھا على ت١

  .وتنشئتھم

ــ ضرورة قیام المحॽاكم واإلصॽالحیات ومؤسسॽات الرعایॽة االجتماعیॽة لألحॽداث بأنھॽاء مسॽؤولیة األبॽاء غیॽر           ٢

المॽॽؤھلین وألمھॽॽات غیॽॽر المॽॽؤھالت علॽॽى رعایॽॽة أطفॽॽالھم وتॽॽربیتھم وأعطॽॽاء ھॽॽذه المسॽॽؤؤلیة الॽॽى دور األحॽॽداث   

  .عائلة المفككة من الجنوح واالنحراف والتشرد لرعایتھم وتدریبھم ، و إجراءات تحمي أطفال ال

  .ــ الترفیھ عن العائلة اقتصادیا ومادیا للعالقة الوثیقة بین الفقر والحرمان وجنوح األحداث ٣

  .ــ تزوید العائلة بالمعلومات واالسالیب األیجابیة المتبعة في التنشئة االجتماعیة لتربیة وتقویم األطفال ٤

  
 ــ: الدراسـات العـربیة

،وذلك بحدود المدة الزمنیॽة ابتॽداءمن   ) ظاھرة انحراف االحداث ( ــ:، الموسومة ١٩٧٦دراسة الكتاني ،         

انصب االھتمॽام بالظॽاھرة اداریॽا واجتماعیॽا وھॽي      ) ١٩٧٤( وحتى عام )  ١٩٤٧( نھایة الحرب العالمیة الثانیة 

صفیة میدانیة تحلیلیة نقدیة لفھم الظॽاھرة وترمॽي الॽى    وھي دراسة و.مدة تزید على ربع قرن من تاریخ الظاھرة 

  .التعرف على موقف المجتمع المغربي من الظاھرة ورد فعلھ تجاھھا 

وتضع ھذه الدراسة بین أیدي المعینین بمشاكل الطفولة من المسؤولین والمشرعین والمربین والباحثین بھدف     

نونیة بالحدث المنحرف وتوجیھ انظارھم الیھ والعمل علॽى ایجॽاد   توسیع نطاق معرفتھم النفسیة واألجتماعیة والقا

  .افضل الطرق في خدمتھ وعالجھ 

استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لفھم الظॽاھرة واألحاطॽة بھॽا وتحدیॽد أبعادھॽا وتॽم اعتمॽاد               

  .ى استخدامھ المقابلة المالحظة العلمیة لجمع المعلومات والحقائق عن موضوع البحث باألضافة إل
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  :أما النتائج التي اظھرتھا الدراسة فھي    

ــ یعد العامل األقتصادي من العوامॽل المॽؤثرة فॽي أنحॽراف اآلحॽداث وتتجلॽى مظॽاھره فॽي انخفॽاض المسॽتوى           ١

المعاشي لألسرة ، كما ان السكن ال تتوفر فیھ شروط صحیة مما یضॽطر األبنॽاء الॽى العمॽل فॽي وقॽت مبكॽر مॽن         

أعمارھم مقابل أجور زھیدة وعدم التحاقھم في المدارس ،وحرمॽان الطفॽل مॽن اشॽباع حاجاتॽھ المادیॽة والمعنویॽة        

  .مما یجعلھ یشعر بعدم األمن واألستقرار 

ــ للتنشئة االجتماعیة الخاطئة أثر مھم في انحراف االحداث ، فالتربیة الخاطئة للطفل والعالقات العائلیة السیئة ٢

أو بینھما وبین اآلبناء كاإلھمال والقسॽوة وفقॽدان الحॽب األبॽوي ،     ) كالھجر والشجار والسب ( بوین سواء بین اال

المتمثل بॽالطالق أو تعॽدد الزوجॽات وبسॽبب     ، كانت حاالت مشخصة في ھذه الدراسة فضال عن التفكك األسري 

  .ھذه الظروف الصعبة یندفع الطفل الى الرفقة السیئة والتشرد والضیاع 

تشیر نتائج الدراسة كلما انخفضت نسبة التعلیم ارتفعت نسبة البطالة وكلما ارتفعت نسبة البطالॽة زادت نسॽبة   ــ ٣

  .التشرد واالنحراف 

ــ بینت الدراسة ان التصادم الحضاري یشكل بعدا مھما في ظاھرة االنحॽراف سॽواء للكبॽار أو للصॽغار ذكॽورا      ٤

ي عندما تتعارض قیم وقوانین وقواعد معینة مॽع أخॽرى فॽي حضॽارة     كانوا أو إناثا ، حیث ینشأ التصادم الحضار

مختلفة أو مع حضارة فرعیة ، ویتجلى ذلك في ھجرة القرویین الى المدن الصناعیة بحثا عن العمل ، باألضॽافة  

 إلى اإلدمان على مشاھدة األفالم الھابطة وفي عدد من أشكال الغزو الثقافي عن طریॽق وسॽائل األعॽالم المختلفॽة    

  )ادریس الكناني ( او عن طریق الجماعات االجنبیة المھاجرة والمستوطنة في المغرب 

  ــ:ــ دراسة الفقیـھ  ١

ھدفت الدراسة الى بیان االنحراف إذ یقول الباحث في ھذه الدراسة أن  المجتمع مھما تطॽور وتقॽدم البॽد             

مع الى اخر باختالف الظॽروف واخॽتالف المعیشॽة    أن تكون فیھ فئات منحرفة ولكن ینقص عددھا ویزید من مجت

  .وظروفھا ومن ھنا بدا ضرورة بحث ھذه الظاھرة وترتیب برنامج لمقاومتھا 

  ــ:وفیما یأتي استعراض أسباب االنحراف منھا

  .الفـراغ ،الوضع العائلي ، المحیط ، المرض واإلعاقة ،وسائل االعالم 

  ــ:ا ووضع مقترحات عدة لمحاربة االنحـراف منھ

  .أ ــ ضرورة تبني خطة كاملة للصحة النفسیة 

ب ــ اإلعالم والثقافة لما لھا من دور فعال في إیجاد الجو الصحي والترفیھي لقضاء وقت الفॽراغ مثॽل المالعॽب    

  .والنوادي العامة للمجتمع 

  ).٢٤،ص١٩٩٣.حسن( ج ــ دور العبادة أي إعطاء الدرس االجتماعي إلى جانب الدرس الدیني 

  ــ:دراسـات اجنبیـة 

 ــ:ــ بـراون  ١

من خالل دراستھ على األحداث المودعین فॽي المؤسسॽات االجتماعیॽة  یقॽول ان غالبیॽة األحॽداث كॽانوا                  

  ).٢٨١م،ص١٩٧٨. مؤتمر شؤون االسرة ( ضحایا تربیة خاطئة من الوالدین 

ة من العقاب كما یقرر أن سوء تكوین الذات العلیا ــ یرى أن الھرب عند الجانحین یعد حیلھ ھروبی:ــ أیكورن  ٢

  ) .٢٨١م ،ص١٩٧٨. مؤتمرشؤون االسرة.( عند الفرد یعد سببا من أسباب الجنوح 

  ــ:ــ كیت فرید الند  ٣
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  وھي من العلماء التحلیلین تقول أن الجنوح إنما یرجع إلى اضطراب تكوین األنا عند الفرد       

متوقع ان یعنى األباء بأبنائھم فیوجھونھم نحو الطریق السوي ویبعدونھم عن التॽردي  ــ و على الرغم من أن ال ٤

مستقبال في ھاویة الجریمة  اال انھ الیوجد علم حقیقي لتربیة االطفال وقॽد وجॽد مॽن الدراسॽة التॽي اجراھॽا اشॽلي        

تصॽدعة كॽان   جانحا ان اثॽر المنॽازل الم  )  ٥١٥(على نحو  Spokaneفي مدینة )  Ashly Weeks( ویكس 

او ، یرتبط ارتباطا اكثر وضوحا بحاالت الھروب والسॽرقة وارتباطॽا اقॽل باالعتॽداءات علॽى ممتلكॽات االخॽرین        

  .تعطیل المرور مثال 

م فॽي والیॽة مانشسॽتر سॽتي ان     ١٩٣٠فॽي دراسॽتھما عॽام    ) شلدون والیانور جلॽوك  (ــ واخیرا اكتشف كل من  ٦

وان في معظم ھذه الحاالت یأتي تصॽدع  ، جد فیھا مواقف غیر سویة من المذنبین جاءوا من أسر تو%  ٦٠نحو 

كॽذلك ذكॽر الباحثॽان ان صॽحائف السॽوابق لكॽل مॽن االبॽاء         ، األسر قبل ان یبلغ الحدث الرابعة عشرة مॽن عمॽره   

  ). ٥٧،ص١٩٨٦خلفًًً ، محمد،.( من الحاالت % ٥١,١واالخوة واالخوات وجدت بنسة 

  الفصـل الثالــث  

  حـث وإجراءاتھمنھج الب -

  ــ:منھجیة البحث وإجراءاتھ

بدءا نقول إن المنھج المعتمॽد فॽي ھॽذا البحॽث ھॽو المॽنھج االحصॽائي وعلیॽھ یتضॽمن ھॽذا الفصॽل عرضॽا                     

فضॽال عॽن إجॽراءات    .للمنھجیة واألسالیب التي اتبعت في انجاز ھذا البحث على وفق اإلجراءات العلمیॽة المتبعॽة  

خصॽॽائیین العॽॽاملین فॽॽي المؤسسॽॽات    اختبॽॽار العینॽॽة الرئیسॽॽة للبحॽॽث التॽॽي طبقॽॽت علॽॽى االحॽॽداث الجॽॽانحین واال        

االصالحیة في مدینة بغداد وإجراءات تطبیق األستمارة واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات ثॽم  

  ـــ:تحلیل النتائج وسنتناول ذلك تباعا 

  ــ:اختیارالعینـة 

  )               ٢٠( نحین وعددھم تم اختیار عینة البحث بإتباع أسلوب العینة القصدیة العشوائیة من الجا  

  .اخصائیین ) ١٠(حدثا ومن أخصائیین في المؤسسات االجتماعیة وشملت   

  ــ:اداة البحث

 ٢٥(لغرض إعداد أداة البحث تطلب األمر إعداد استبانھ مفتوحة تمت من خالل اختیار عینھ عشوائیة شملت     

من االخصائیین والجانحین ومن خالل تحلیل استجابات العینॽة ومراجعॽة الدراسॽات السॽابقة تॽم الحصॽول علॽى        ) 

  ) . ٢( ملحق )  ٣٠(مجموعة من الفقرات بلغت

   ॽॽیاغتھا أكثॽॽدت صॽॽة  أعیॽॽذه الدراسॽॽرض ھॽॽق غॽॽم تحقیॽॽا یالئॽॽرة بمॽॽن مॽॽرات . ر مॽॽیاغة الفقॽॽیفت صॽॽد أن أضॽॽوبع

بصورتھا الرئیسة  عرضت على مجموعة من األسॽاتذة فॽي علॽم الॽنفس واالجتمॽاع لمناقشॽتھا مॽن حیॽث صॽحتھا          

بعॽॽد الحॽॽذف والॽॽدمج ) ٣( فقॽॽرة الملحॽॽق رقॽॽم ) ٢٨( ووضॽॽوحھا وصॽॽیاغتھا  وموالءمتھॽॽا الॽॽى أن إسॽॽتقرت علॽॽى  

  .فما فوق % ) ٨٠( تعدیل وفي ضوء مالحظات الخبراء إذ بلغت نسبة األتفاق وال

  :والخبراء ھم .واستبعدت الفقرات التي حصلت على اقل من ھذه النسبة   

. د.ـॽـ ا ٣.      شॽاكر مبॽدر جاسॽم، علॽم الॽنفس      . د.ـॽـ ا ٢.     ھॽادي صॽالح العیسॽاوي ،خدمॽة اجتماعیॽة      . د.ــ ا١

جॽواد المॽالكي ،   . د.م.ـॽـ ا ٥لیلॽى یوسॽف نॽاجي ،تقॽویم وقیॽاس      . د.م.ـॽـ  ا  ٤.بیॽة خاصॽة  تر. حسین نوري الیاسري

  .طالب حسین ناصر، علم نفس نمو .د. م. ــ ا ٦فلسفة تربیة    

  ـــ:الصـدق 
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یعد الصدق من الخصائص المھمة التॽي ینبغॽي االھتمॽام بھॽا فॽي الدراسॽات المیدانیॽة والغॽرض منॽھ معرفॽة                 

األستمارةالمیدانیة إذاستخدم الصدق الظاھري  وھو احد مؤشॽرات صॽدق المحتॽوى الॽذي یॽتم       مدى صدق فقرات

وقॽد تحقॽق ھॽذا األسॽلوب مॽن      . التوصل إلیھ من خالل حكم المختص علॽى درجॽة قیॽاس المقیॽاس للسॽمة المقاسॽة       

تॽم ذكॽره     الصدق في ھذه الدراسة بعد ما تم عرض فقراتھ على مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص كما

  .سابقا

  ــ:الوسائل اإلحصائیة 

لدراسة الفروق بین استجابات األحॽداث واألخصॽائیین لمعرفॽة األسॽباب النفسॽیة      ) كا ( تم استخدام اختبار         

  .المؤدیة الى جنوح األحداث... واالجتماعیة 

  ـــ:فرضیة البحث االساسیة  

  ــ:ھي اسباب نفسیة واجتماعیة متداخلة وتشمل إن االسباب المؤدیة لجنوح االحداث             

  .       ــ وفاة االب وعدم قدرة االم على الرعایة السلیمة  ١

  .ــ التفكك االسري  ٢

  .                    ــ انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین  ٣

  .ــ رفاق السـوء ٤

  .ــ ترك الدراسة وكثرة وقت الفراغ ٥

  .ء ألبنائھم ــ عدم متابعة االبا٦

  .ــ جھل الوالدین باسالیب التربیة  ٧

  .ــ مرحلة المراھقة وما یصاحبھا من تغیرات  ٨

  .ــ وفاة االم وانشغال االب  ٩

  .ــ الدالل الزائد والمفرط  ١٠

  .ــ كثرة المشاكل بین االم واالب  ١١

  .ــ عدم التمسك بأوامر الدین ونواھیھ  ١٢

  .األقتصادي لألسرة ــ انخفاض المستوى  ١٣

  .ــ التفرقة في معاملة الوالدین  ١٤

  .ــ وجود اخوة غیر اشقاء في البیت  ١٥

  .ــ تركیز التربیة على البنات واھمال االوالد  ١٦

  .ــ حرمان الطفل من الحب والحنان في طفولتھ  ١٧

  .ــ اعطاء الحریة الكاملة في اختیار االصدقاء  ١٨

  .والدینــ الطالق وانفصال ال ١٩

  .ــ عدم مناقشة االبناء في المشاكل التي یمرون بھا  ٢٠

  .ــ حاجة الحدث لالطمئنان النفسي  ٢١

  .ــ ضعف الرعایة االجتماعیة في المدرسة  ٢٢

  ــ التفكك في العالقات االجتماعیة بین االقارب ٢٣

  .ــ مشاھدة الطفل لالفالم وقراءة المجالت الھابطة  ٢٤
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  .والوسائل الترفیھیة  ــ قلة االندیة ٢٥

  .ــ استعمال اسلوب الضرب والقسوة على األبناء  ٢٦

  .ــ كبر حجم االسرة  ٢٧

  .ــ الحي السكني المزدحم وضعف الخدمات  ٢٨

  

  الفصل الرابع  

  عرض النتائـج وتحلیلھا  -

  التوصیـات والمقترحات -

  عـرض النتائـج وتفسیرھا

  ) . ١( ودرجات حریة %  ٥عند مستوى معنویة ) ٢كا(تم تحلیل النتائج وتفسیرھا باستخدام مربع        

  .ــ وفاة األب وعدم قدرة األم على الرعایة السلیمة  ١
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  ) ١( الجدول رقم 

  مستوى إجابة

 المبحــــوث

 المجمـــــــــــــــوع غیر موافـق مواف

 ٢٠           ١١          ٩          األحداث

 ١٠           ٦           ٤          العاملون

 ٣٠           ١٧           ١٣        المجمــــــــــوع

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیة في استجابات العینة التॽي اسॽتطلعت   )  ١( تشیر نتائج الجدول رقم     

وھॽي اقॽل مॽن قیمॽة مربॽع      ) ٠,٠٦٧(المحسॽوبة والبالغॽة   )  ٢كॽا ( أراؤھم من األحداث والعاملین نظرا ألن قیمॽة  

  ) .  ١( یة ودرجة حر%)  ٥( عند مستوى معنویة  ٣,٨٤كاي الجدولیة البالغة  

) ١(ولكون قیمة مربع كاي المحسوبة اقل من قیمة مربع كاي الجدولیة لذلك تقبॽل الفرضॽیة الصॽفریة الفقॽرة         

اي إن ھذه الفقॽرة ذات اھمیॽة كبॽرى ، ومॽن الصॽعوبة لॽألم تقॽدیم الرعایॽة الكاملॽة ألطفالھॽا لكونھॽا تنشॽغل عॽنھم              

المعیشة لھم وبॽذلك تنشॽغل عॽن األوالد ومॽن ثॽم قॽد یكॽون         بعض الوقت بسبب عملھا خارج البیت من أجل توفیر

  .ھذا سببا في االنحراف والجنوح 

وتتفॽॽق ھॽॽذه النتیجॽॽة مॽॽع معظॽॽم الدراسॽॽات التॽॽي تشॽॽیر الॽॽى ان فقॽॽدان احॽॽد الوالॽॽدین یॽॽؤثر سॽॽلبا فॽॽي الحیॽॽاة               

  .األجتماعیة للحدث 

  

سسات الخاصة باالحداث اینما وردت في الجॽداول  باألخصائین العاملین في المؤ) لالختصار ( نقصد بالعاملین* 

  .والتحلیل 

  :        ــ التفكك األسري ٢

  مستوى إجابة

 المبحــوث

  

 موافـق   

  

 غیر موافـق

  

 المجموع    

 ٢٠           ٦           ١٤           األحداث

 ١٠            ٦           ٤           العاملون

 ٣٠           ١٢           ١٨           المجمـــــــوع

  

الॽى عॽدم وجॽود فॽروق ذات داللॽة إحصॽائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت            )  ٢( وتشیر نتائج الجدول    

وھॽي اقॽل مॽن قیمॽة مربॽع كॽاي         ٢،٤٩المحسॽوبة بلغॽت   )  ٢كॽا ( آراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمॽة  

 ٢( وبذلك تقبل الفرضیة الصفریة الفقॽرة  )  ١( ودرجة حریة % ) ٥( عند مستوى )  ٣،٨٤( الجدولیة  البالغة 

اي ان التفكك األسॽري یعॽد سॽببا رئیسॽًا فॽي جنॽوح األحॽداث بسॽبب نقॽص االشॽراف مॽن الوالॽدین علॽى االبنॽاء               ) 

  .وبذلك یصبح الألبناء عرضة لإلنحراف والجنوح 
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  ــ:ــ إنخفاض المستوى التعلیمي للوالدیـــن ٣
  مستوى إجابة

 المبحـــوث

  

 موافــق

  

 غیر موافـق

  

 المجمـوع

 ٢٠           ٢           ١٨           األحداث

 ١٠           ٣           ٧           العاملون

 ٣٠           ٥           ٢٥           المجمـــــــــوع

  

الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من استجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت آرائھॽم     )  ٣( تشیر نتائج الجدول 

ھॽي   ) ١( ودرجॽة حریॽة   % ) ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

   ١0٩١٨المحسوبة  )  كا ( ولما كانت قیمة  ٣0٨٤١

أي ان انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین یكون سببا )   ٣(تقبل الفرضیة الصفریة فقرة ٣0٨٤١<  ١0٩١٨    

من أسباب الجنوح واالنحراف الن ارتفॽاع مسॽتوى الوالॽدین التعلیمॽي تॽزداد معॽھ معॽارفھم وتتسॽع مॽداركھم ممॽا           

  .یمكنھم من توجیھ الحدث الى الطریق  الصحیح 

  ـــ:ــ رفـاق السـوء٤

  جابةمســــتوى اإل

 المبحـوث

  

 مــوافق

  

 غیر موافـق

  

 المجمـــوع 

 ٢٠           ٢           ١٨           األحداث

 ١٠           ٣           ٧           العاملون

 ٣٠           ٥           ٢٥           المجمـــــوع

  الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من االستجابات )  ٤( تشیر نتائج الجدول             

% )  ٥( الجدولیॽॽة عنॽॽد مسॽॽتوى معنویॽॽة ) كॽॽا ( التॽॽي اسॽॽتطلعت أرائھॽॽم مॽॽن األحॽॽداث والعॽॽاملین نظॽॽرا الن قیمॽॽة 

   ١0٩١٨المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة  ٣0٨٤١ھي )  ١( ودرجة حریة 

  ٣0٨٤١من< ١0٩١٨

أي أن رفॽاق السॽوء سॽببا رئیسॽًا فॽي انحॽراف األحॽداث حیॽث انھॽم قॽد           ) ٤(إذا تقبل الفرضیة الصॽفریة  فقॽرة       

یدفعون الحدث الى ممارسة انماط من السلوك المنحرف عن طریق الحث والتقلید او المحاكاة او بواسطة التھدید 

.  

  ــ  ترك الدراســـــة وكثرة وقت الفراغ٥
  مستوى إجابة

 المبحــوث     

  

 موافق

  

 غیر موافـق

  

 المجمـــــــوع

 ٢٠           ٢           ١٨         األحداث

 ١٠           ٣           ٧           العاملون

 ٣٠           ٥           ٢٥         المجمــــــوع
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الॽى عॽدم وجॽॽود فॽروق ذات داللॽة إحصॽॽائیة مॽن اسॽتجابات العینॽॽة التॽي اسॽॽتطلعت        )  ٥( تشॽیر نتॽائج الجॽॽدول      

 ١( ودرجة حریॽة  % )  ٥( الجدولیة  عند مستوى معنویة )  كا ( أرائھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ٠)  ١0٩١٨( المحسوبة ) كا ( ولما كانت قسمة   ٣0٨٤١ھي ) 

      ١0٣<  ٩١٨0٠ ٨٤١  

أي ان عامل التحصیل عامل مھم في توجیھ الفرد نحو حیاة اكثॽر اسॽتقرارا   )  ٥(اذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

.  

  ــ عدم متابعـــــة اآلباء ألبنائھم٦

  مستوى اجابة
  

 المبحــــوث

  
 موافــــق

  
 غیر موافــق

  
 المجموع

 ٢٠           ٦           ١٤           األحداث
 ١٠           ٢           ٨           العاملون

 ٣٠                               ٨                                  ٢٢           المجمـــوع
  

الى عدم وجود فروق فردیة ذات داللة إحصائیة من استجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت    )  ٦(  تشیر نتائج الجدول 

)  ٣0٨٤١(ھॽॽي )  ١( ودرجॽات حریॽॽة   % ) ٥( الجدولیॽة عنॽॽد مسॽتوى معنویॽॽة   ) كॽॽا ( أراؤھॽم نظॽॽرا الن قیمॽة   

  .  ٠0١٤٥المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة 

أي ان عॽدم بॽذل االبॽاء جھॽدا كافیॽًا فॽي متابعॽة أبنॽائھم         ) ٦(اذا تقبل الفرضیة الصفریة فقॽرة  ٣0٨١٤<  ٠0١٤٥  

  .ن رقابة وتوجیھ یلقي بھم في أحضان الجریمة واالنحراف واإلشراف علیھم وتركھم دو

  ــ جھـل الوالدیـن بأسالیـب التربیــة٧
  مستوى إجابة

  
 المبحـوث

  
  

 موافق

  
  

 غیر موافق

  
  

 المجمــــــــوع
 ٢٠             ١٠            ١٠          األحداث 
 ١٠             ٤                  ٦            العاملون

 ٣٠             ١٤            ١٦          المجمــــــــوع
   

الى عدم وجود فروق فردیة ذات داللة إحصائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت      )  ٧( تشیر نتائج الجدول 

) ١( ودرجॽة حریॽة   % ) ٥( الجدولیة عنॽد مسॽتوى معنویॽة    ) كا ( آرائھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ) . ٠0٦٨٨( المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي 

  ٠0٣<  ٦٨٨0٨٤١   

أي إن اسॽلوب التربیॽة قॽد یكॽون مبنیॽا علॽى العطॽف والحنॽان الزائॽدین وھॽذا           ) ٧(اذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

الحॽدث الھॽروب مॽن ھॽذا األسॽلوب       یصاحبھ تھاون في التربیة وقد یكون مبنیًا على الضغط إذ یؤدي إلى محاولॽة 

  .من التربیة لذلك تتبع أسالیب قد تؤدي بھ الى االنحراف 

  
  
  
  
  
 مرحلة المراھقة وما یصاحبھــــا من تغیرات-٨
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  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافــق   

  

 غیر موافــق

  

 المجمــــوع

 ٢٠           ٩           ١١           األحداث

                  ١٠              ٥           ٥           العاملون

     ٣٠           ١٤           ١٦           المجموع

الॽॽى عॽॽدم وجॽॽود فॽॽروق ذت داللॽॽة إحصॽॽائیة مॽॽن اسॽॽتجابات العینॽॽة التॽॽي         )  ٨( تشॽॽیر نتॽॽائج الجॽॽدول   

ودرجॽة  % ) ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( استطلعت أراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمॽة  

  ) .٠0١٧٧(المحسوبة) كا (ولما كانت قیمة ) ٣0٨٤١( ھي )  ١( حریة 

٣<  ٠.١٧٧0٨٤١ 

أي أن في مرحلة المراھقة یبدأ الصراع بین اإلنسان وبین الوسط المحیط )  ٨(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

ث ونتیجة لھذا الصراع یكون لدى الحدث نفسي بھ وھذا الصراع یكون عقبة  تعترض طریق تربیة الحد

  ...مضطربة قلقة حائرة فتصبح سریعة االنقیاد لألنحراف 

  

  وفـاة األم وانشغـال األب -٩
  مستوى إجابة

 المبحـوث
  

 موافــق
  

 غیر موافـــق
  

 المجمـــــوع
 ٢٠                      ١٢             ٨           األحداث
 ١٠           ٦            ٤          العاملون

 ٣٠           ١٨            ١٢          الجمـــــــــــوع
  

الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  من استجابات العینة التي استطلعت آراؤھم ) ٩( تشیر نتائج الجدول  

ھॽي  ) ١(ودرجॽة حریॽة   % )  ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

  المحسوبة صفرا) كا ( ولما كانت قیمة  ٣0٨٤١

     ٣<  ٠0٦٤١  

أي أن وفاة األم أو األب قॽد یكॽون سॽببا لالنحॽراف إذ أن معظॽم الدراسॽات       )  ٩(قبل الفرضیة الصفریة فقرة إذا ت

  .تشیر إلى إن فقدان احد الوالدین یؤثرتاثیرًا سلبیا في التنشئة االجتماعیة للحدث

  
  التدلیل الزائد والمفرط-١٠

  مستوى إجابة

 المبحــــــــوث

  

 موافـــق

  

 غیر موافــــق

  

 المجموع

 ٢٠            ١٨             ٢           االحداث

 ١٠                             ٥            ٥           العاملون

 ٣٠             ٢٣           ٧           المجموع
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الॽॽى  وجॽॽود فॽॽروق ذات داللॽॽھ إحصॽॽائیة فॽॽي اسॽॽتجابات افॽॽراد العینॽॽة التॽॽي      )  ١٠( تشॽॽیر نتॽॽائج الجॽॽدول          

ودرجॽة  %  ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( استطلعت آراؤھم من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

   ٥0٩٦١( المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( حریة 

    ٥0٣>  ٩٦١0٨٤١   

  أي أن التدلیل الزائد قد الیكون سببا في انحراف الطفل )١٠(إذا نرفض الفرضیة الصفریة فقرة  

  
  كثرة المشاكل بین األم واألب-١١

  مستوى اإلجابة 
 المبحوث

  المجموع غیر موافق موافق
 

 ٢٠           ٩            ١١            األحداث
 ١٠            ٥          ٥            العاملون
 ٣٠           ١٤          ١٦            المجموع

الى عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیة  في اسॽتجابات افॽراد العینॽة التॽي     ) ١١( تشیر نتائج الجدول رقم       

ودرجॽة   % ) ٥( ة الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽ    ) كॽا  ( استطلعت آرائھم من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

  )٠0١٧٧(المحسوبة ) كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( حریة 

     ٠0٣<  ١٧٧0٨٤١   

أي أن المشاكل والخالفات بین األب واألم تدفع الحدث باالبتعاد عن جو )  ١١(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة  

  .یؤثر في ارتكابھ سلوكا معادیا لقیم المجتمعاألسرة الذي یمثل لھ صراعا نفسیا ویترتب على ذلك التوتر الذي 

  
  عدم التمسك بأوامرالدین ونواھیھ-١٢

  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافق

  

 غیر موافق

  

 المجموع

 ٢٠            ١١           ٩           األحداث

  ١٠              ٤           ٦           العاملـون

 ٣٠            ١٥           ١٥           المجـــــــــوع

         

الى عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیة من اسॽتجابات افॽراد العینॽة التॽي     ) ١٢( تشیر نتائج الجدول  

ودرجॽة  % ) ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( استطلعت أراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمॽة  

   ٣0٨٤١< ٠0٦) . ٠0٦(المحسوبة ) كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١(ھي )  ١( حریة 

أي ان عدم التمسك الصحیح بالدین والقیام بشعائره وتعالیمھ خیॽر قیॽام قॽد    ) ١٢(اذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة 

یؤدي الى ارتكاب الجرائم في حین ان الدین یحرك الفرد فॽي طریॽق الخیॽر والصॽالح ویعصॽمھ مॽن الوقॽوع فॽي         

      .ھاویة الجنوح واالنحراف 

  
  
  
  
  

  انخفاض المستوى اإلقتصادي لألسرة -١٣



                    ٢٠١٠) ٣( ٢١المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

     

  مستوى اإلجابة
  

 المبحـــوث

  
  

 موافق          

  
  

 غیر موافق   

  
  

 المجموع
 ٢٠            ٧            ١٣           األحداث
  ١٠            ٥            ٥           العاملین

 ٣٠                               ١٢            ١٨           المجموع
  

الॽى عॽدم وجॽود داللॽھ إحصॽائیة فॽي اسॽتجابات افॽراد العینॽة التॽي اسॽتطلعت            )  ١٣(تشیر نتॽائج الجॽدول            

)  ١( ودرجॽة حریॽة   %) ٥( الجدولیة عنॽد مسॽتوى معنویॽة    ) كا ( أرائھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ) . ٠0٦٢٤( المحسوبة ) كا ( ولما كانت ) ٣، ٨٤١( ھي 

    ٠0٣<  ٦٢٤0٨٤١  

أي أن الظॽروف االقتصॽادیة المنخفضॽة التॽي تحॽیط بالطفॽل تحॽول        ) ١٣( إذا تقبل الفرضیة الصॽفریة فقॽرة         

  .بینھ وبین تحقیق حاجاتھ وھي عامل مؤثر یھیىء ویولد الظروف التي تؤدي إلى االنحراف والجنوح 

  
  التفریـق في معاملـة األطفال-١٤

  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافق

  

 غیر موافق

  

 المجموع

 ٢٠              ١٥            ٥           األحداث

    ١٠                        ٦            ٤           العاملون

  ٣٠               ٢١           ٩           المجموع

الॽॽى عॽॽدم وجॽॽود فॽॽروق ذات داللॽॽھ إحصॽॽائیة مॽॽن اسॽॽتجابات العینॽॽة التॽॽي     ) ١٤( تشॽॽیر نتॽॽائج الجॽॽدول رقॽॽم        

ودرجॽة  % )  ٥( الجدولیة  عند مستوى معنویॽة  ) كا ( استطلعت أراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ٠0٧١٢المحسوبة ) كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( حریة 

     ٠0٣<  ٧١٢0٨٤١  

أي أن التفریق في معاملة األبناء ألسباب ترجع مثال الॽى مجॽيء الطفॽل فॽي     )١٤(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

وقت الیتناسب وظروفھا االقتصادیة أو ربما تكॽون األسॽرة تنتظॽر ولॽدا أو بنتॽا ولكنھॽا رزقॽت العكॽس ھنॽا یكॽون           

وتبحॽث عॽن   . طفॽال تفتقॽد الرعایॽة الداخلیॽة فॽي األسॽرة       ھذا الطفل غیر مرغॽوب فیॽھ ومثॽل ھॽذه النوعیॽة مॽن األ      

  . الحنان والعطف في أماكن أخرى قد تؤدي بھم إلى اإلنحراف

  
  وجود أخوة غیر أشقاء في البیت -١٥

  مستوى اإلجابة
 المبحوث

  
 موافق         

  
 غیر موافق      

  
 المجموع      

 ٢٠              ١٥           ٥           األحداث
  ١٠              ٧           ٣           العاملین

 ٣٠              ٢٢           ٨           المجموع 
  

الى وجود فروق ذت داللھ إحصائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت أراؤھॽم       )  ١٥(تشیر نتائج الجدول    

( ھॽي  )  ١( ودرجॽة حریॽة   % )  ٥(الجدولیة عند مستوى معنویॽة  ) كا ( من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ) ٨0٤٣٦( المحسوبة ) كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١



                    ٢٠١٠) ٣( ٢١المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

     

٣<  ٨.٤٣٦0٨٤١     . 

أي أن وجॽॽود أخॽॽوة غیॽॽر أشॽॽقاء فॽॽي البیॽॽت الیॽॽؤثر فॽॽي تنشॽॽئة الحॽॽدث  )  ١٥(نॽॽرفض الفرضॽॽیة الصॽॽفریة فقॽॽرةإذا 

  االجتماعیة فعلى الرغم من وجود أخوة غیر أشقاء ولكن تربطھم رابطة األخوة 

  
  تركیــز التربیة والمراقبة على البنات وإھمال األوالد-١٦

   مستوى إجابة المبحوث

 موافق      

  

 غیر موافق        

  

 المجموع

 ٢٠              ١١           ٩            األحداث   

 ١٠              ٤           ٦            العاملون

  ٣٠              ١٥           ١٥            المجموع

الى عدم وجود فروق  ذات داللھ إحصائیة من استجابات العینة التي استطلعت )  ١٦( تشیر نتائج الجدول        

  الجدولیة) كا ( آرائھم من  األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ).٠0٦(المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي )   ١(ودرجة حریة % )   ٥( عند مستوى معنویة 

أي ان تركیز المراقبة الشدیدة على البنات بحكم ) ١٦(اذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة    ٣0٨٤١<  ٠0٦        

  .عاداتنا واھمال األوالد سببا من أسباب الجنوح واالنحراف 

  
  حرمان الطفل من الحب والحنان في طفولتھ-١٧

  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافق      

  

 غیر موافق      

  

 المجموع

 ٢٠             ١٢            ٨             األحداث

  ١٠               ٥            ٥             العاملون

  ٣٠               ١٧                        ١٣             المجموع

  

الى وجود فروق  ذات داللھ إحصائیةمن اسॽتجابات العینॽة  التॽي اسॽتطلعت     )  ١٧( تشیر نتائج للجدول           

ھॽي  )  ١( ودرجة حریॽة  % ) ٥( الجدولیة عند مستوى معنویة ) كا ( أراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن 

  ) ٥0٨٥٨( المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( 

    ٥0٣>  ٨٥٨0٨٤١  

أي ان حرمان الطفل مॽن الحॽب والحنॽان فॽي الطفولॽة یعॽد امॽرأ أساسॽًا          ) ١٧(إذا ترفض الفرضیة الصفریة فقرة 

  .ومن ثم في جنوحھ،ألعاقة نموه النفسي  واالجتماعي 

  
  
  

  إعطاء الحریة الكاملة في اختیار األصدقاء-١٨
  مستوى إجابة

 المبحوث 
  

 موافق       
  

 غیر موافق     
  
 المجموع     

 ٢٠         ٥          ١٥           األحداث
 ١٠        ٤          ٦           العاملون 
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 ٣٠        ٩          ٢١          المجموع
       

الى عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت      )  ١٨( تشیر نتائج الجدول      

) ١(ودرجة حریة  % )  ٥( الجدولیة عند مستوى معنویة ) كا ( آراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

   ٠0٧١٢المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١(ھي 

     ٠0٣<  ٧١٢0٨٤١  

  أي إعطاء الحریة الكاملة للحدث في اختیار أصدقائھ قد ) ١٨(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

تؤدي بھ لالنحراف فقد یرتبط برفقاء ممن یمارسون أنماط من السلوك المنحرف ویتأثر الفرد بھم وینسॽاق معھॽم   

  .في درب االنحراف 

  

  الطالق وانفصال الوالدیــن-١٩

  مستوى اجابة

 لمبحوثا

  

 موافـــق        

  

 غیر موافق      

  

 المجموع  

 ٢٠            ١٠                  ١٠             األحداث

 ١٠            ٣           ٧             العاملین

 ٣٠            ١٣           ١٧             المجموع

       

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من استجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت    )  ١٩( تشیر نتائج الجدول        

  % )٥(الجدولیة عند مستوى معنویة ) كا ( آراؤھم من األحداث والعاملین نظرا الن 

  ) . ١0٠٨٥( المحسوبة ھي ) كا ( ولما كانت   ٣0٨٤١ھي  )  ١( ودرجة حریة 

      ١0٣<  ٠٨٥0٨٤١  

أي أن الطالق وانفصال الوالدین عॽن بعضॽھما لॽھ  انعكاسॽتھ السॽلبیة علॽى       ) ١٩(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة

  الطفل فحرمان الطفل من أبیھ أو أمھ یترتب علیھ توترات نفسیة 

  .فیھواجتماعیة لھا أثار سلبیة في تصرفات الطفل إذ یقوم بأسالیب منحرفة للحصول على ما ھوغیر مرغوب 

  
  عدم مناقشة األبناء في المشاكل التي یمرون بھا-٢٠

  مستوى إجابة 
 المبحوث

  المجموع        غیر موافق       موافق        
 

 ٢٠             ١١           ٩           األحداث      
 ١٠              ٣           ٧          العاملون      

         ٣٠             ١٤           ١٦          المجموع       
  

الॽॽى عॽدم وجॽॽود فॽॽروق فردیॽॽة ذات داللॽॽھ إحصॽائیة مॽॽن اسॽॽتجابات العینॽॽة التॽॽي   )  ٢٠( تشॽیر نتॽॽائج الجॽॽدول       

ودرجॽة  % ) ٥( الجدولیॽھ عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( استطلعت آرائھم من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

  ) . ٠0٦(المحسوبة ) كا ( ولما كانت )   ٣0٨٤١(  ھي)  ١( حریة ة

٣<  ٠.٦0٨٤١       
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  إذ نجد بعض اآلباء بمجرد أن یصبح أبنائھم قادرین )  ٢٠(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة     

على االعتماد على أنفسھم بدنیا یتركونھم وشأنھم من غیر رقابॽة وتوجیॽھ لॽذلك یجॽد األبنॽاء أنفسॽھم علॽى اتصॽال         

  .خارج المنزل قد تكون أنماطًا إجرامیة تدفعھم لالنحرافبأنماط 

  
  حاجة الحـدث الى االطمئنان النفسـي -٢١

  مستوى اجابة 

 المبحــــوث

  

 موافق       

  

 غیر موافق         

  المجموع      

 

 ٢٠           ١٢         ٨           األحداث      

 ١٠            ٣         ٧           العاملون       

 ٣٠           ١٥         ١٥           المجموع       

الى عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیة  من استجابات العینة التي اسॽتطلعت  )  ٢١( تشیر نتائج الجدول       

)  ١(ودرجॽة حریॽة   % ) ٥(الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى معنویॽة     ) كॽا  ( آراؤھم من األحداث العاملین نظرا الن قیمॽة  

  ) ٠0٢٤(المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي 

     ٠0٣<   ٢٤0٨٤  

أي أن شعور الحدث باإلھمال وحرمانھ من التعبیॽر عॽن مشॽاعره یॽؤدي  إلॽى      )  ٢١(إذا تقبل الفرضیة الصفریة 

شعوره بعدم األمان واالطمئنان النفسي وھذا بدوره یؤدي  بالحدث الى البحث عن األمان واالطمئنॽان فॽي أمॽاكن    

  .أخر قد تؤدي بھ الى انحراف 

  

  اعیة في المدرسةضعف الرعایة االجتم-٢٢
  مستوى إجابة 

 المبحــــوث
  

 موافق      
  

 غیر موافق       
  

 المجموع         
 ٢٠          ١١              ٩           األحداث
 ١٠          ٤              ٦          العاملون
 ٣٠          ١٥              ١٥          المجموع

    

الى عॽدم وجॽود فॽروق ذات داللॽھ إحصॽائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت           )  ٢٢( تشیر نتائج الجدول    

) ١( ودرجॽة حریॽة   % ) ٥( الجدولیة عند مسॽتوى معنویॽة   ) كا ( آراؤھم من األحداث والعاملین نظر الن قیمة 

  ) . ٠0٦( المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي 

     ٠0٣<  ٦0٨٤١  

الن المدرسॽة ھॽي الوسॽط االجتمॽاعي الॽذي یحتॽك بॽھ الطفॽل بعॽد األسॽرة           ) ٢٢(إذا تقبॽل الفرضॽیة الصॽفریة فقॽرة    

ویواجھ الطفل في ھॽذا الوسॽط فرصॽا ضॽخمة للتقلیॽد واالنॽدماج لॽذلك فضॽعف الرعایॽة االجتماعیॽة فॽي المدرسॽة             

  .بھ من المدرسة والى االنحراف وعدم وجود أخصائي فیھا یناقش الحدث في مشاكلھ قد تؤدي الى ھرو

  
  التفكك  في العالقات االجتماعیة بین األقارب -٢٣

  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافق       

  

 غیر موافق      

  

 المجموع        
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 ٢٠            ١٨             ٢           األحداث

 ١٠              ٥             ٥           العاملون

 ٣٠            ٢٣             ٧           المجموع

الى وجود فروق ذات داللھ إحصائیة  من اسॽتجابات العینॽة التॽي اسॽتطلعت آرائھॽم      )  ٢٣( تشیر نتائج الجدول   

  الجدولیة  عند مستوى معنویة ) كا ( من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ). ٥0٩٦١(المحسوبة) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( ودرجة حریة % ) ٥( 

      ٥0٣>  ٩٦١0٨٤١ .  

أي انॽھ إذا كॽان الفॽرد یعॽیش فॽي بیئॽة أسॽریة صॽالحة ومترابطॽة فॽان           ) ٢٣(إذا ترفض الفرضیة الصॽفریة فقॽرة    

  .بالجنوح تفكك العالقات بین األقارب ال یؤدي بھ إلى االنحراف ولیس لھ صلة 

  
  مشاھدة الطفل لألفالم وقراءة المجالت الھابطة -٢٤

  مستوى اإلجابة
  

 المبحــــــوث

  
  

 موافق          

  
  

 غیر موافق    

  
  

 المجموع     
 ٢٠            ٢           ١٨           األحداث    
 ١٠             ٣                            ٧           العاملون    
 ٣٠            ٥          ٢٥           المجموع    

الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  من استجابات العینة التي استطلعت )  ٢٤( تشیر  نتائج الجدول       

( ھॽي  ) ١(ودرجॽة حریॽة   % ) ٥( الجدولیॽة عنॽد مسॽتوى   ) كॽا  ( أراؤھم من األحداث والعॽاملین نظॽرا الن قیمॽة    

  ٣0٨٤١<  ١0٩١٨)   ١0٩١٨(المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة )  ٣0٨١١

إذ إن مشاھدة األفالم وقراءة المجالت تؤدي بھ إلॽى تقلیॽد كॽل مॽایراه     ) ٢٤(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة      

  .وقد تكون األفالم والمجالت دون المستوى المطلوب فتؤدي بھ الى النحراف 

  
  قلة األندیة والوسائل الترفیھیة-٢٥

  مستوى إجابة

 المبحوث

  

 موافق       

  

 غیر موافق       

  

 المجموع     

 ٢٠             ٤             ١٦           األحداث  

  ١٠             ٤              ٦          العاملون

 ٣٠             ٨             ٢٢          المجموع

الى عدم وجود فॽروق فردیॽة ذات داللॽة إحصॽائیة مॽن اسॽتجابات العینॽة التॽي         )  ٢٥( تشیر نتائج الجدول         

  الجدولیة عند مستوى ) كا ( استطلعت آرائھم من األحداث والعاملین نظرا الن قیمة 

  ) ١0٣٦٣(المحسوبة ) كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( ودرجة حریة % ) ٥( معنویة 

٣ < ١.٣٦٣0٨٤١  

إذ إن قلة األندیة التي یقضي فیھا األطفॽال أوقॽات  فॽراغھم تॽؤدي بھॽم      )  ٢٥(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة    

  .إلى اللعب في الشوارع وینتھي ھذا اللعب الى اشكال من السلوك المنحرف 

  استعمال اسلوب الضرب والقسوة على األبناء-٢٦
        مستوى إجابة    
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 المبحــــــوث   

  
 موافق          

  
 غیر موافق       

  
 المجموع       

 ٢٠           ٤            ١٦           األحداث   
 ١٠           ٦            ٤          العاملون   

  ٣٠           ١٠              ٢٠          المجموع     
إلॽى عॽدم وجॽود فॽروق ذات داللॽة احصॽائبة مॽن اسॽتجابات العینॽة          )  ٢٦( تشیر نتائج الجدول رقم                

ودرجॽॽة % ) ٥( الجدولیॽة عنॽॽد مسॽتوى   ) كॽॽا ( التॽي اسॽتطلعت أراؤھॽॽم مॽن األحॽॽداث والعॽاملین نظॽॽرا الن قیمॽة      

  .)  ١0٣٦٣( المحسوبة ) كا( ولما كانت قیمة)  ٣0٨٤١( ھي )  ١( حریة 

         ١0٣٨٤١<  ٣٦٣  

أي إن القسوة  في معاملة الحدث قد تؤدي إلى ردود فعॽل عدوانیॽة   ) ٢٦(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة         

وقد تؤدي إلॽى االنحॽراف كॽذلك الخॽوف مॽن الضॽرب یॽؤدي بالحॽدث  الىإخفॽاء أیॽة مشॽكلة یقॽع فیھॽا ویلجॽأ الॽى                

  .اطراف أخر قد تؤدي بھ الى االنحراف 

  
  سعة حجـم األسرة     -٢٧
  مستوى إجابة  

 المبحـــوث  

  

 موافق         

  

 غیر موافق         

  

 المجموع      

 ٢٠             ٧             ١٣            األحداث

 ١٠             ٦             ٤            العاملون

   ٣٠             ١٣             ١٧            المجموع

الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من استجابات العینة التي اسॽتطلعت  )  ٢٧( تشیر نتائج الجدول        

)  ١( ودرجة حریة % ) ٥(الجدولیة  عند مستوى معنویة ) كا ( نظرا ألن قیمة .أرائھم من األحداث والعاملین 

  )٣0٧٢١( المحسوبة )  كا ( ولما كانت )  ٣0٨٤١( ھي 

      ٣0٣< ٧٢١0٨٤١  

إذ إن حجم األسرة الكبیॽر یॽؤدي الॽى كثॽرة مطالبھॽا وخاصॽة إذا كॽان        ) ٢٧(إذا تقبل الفرضیة الصفریة فقرة      

الدخل منخفضا سیؤدي بأفرادھا إلى اللجوء الى اسالیب أخر للحصॽول علॽى حاجॽاتھم وقॽد تكॽون األسॽالیب غیॽر        

  .سلیمة فتؤدي بھم الى االنحراف 

  
  

  المزدحم والقلیل الخدمات  الحـي السكنـي-٢٨
  مستوى إجابة

 المبحــوث

  

 موافـــق         

  

 غیر موافــق        

  

 المجموع      

 ٢٠             ٦            ١٤          األحداث 

    ١٠             ٣            ٧          العاملون 

 ٣٠             ٩            ٢١          المجموع
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الى عدم وجود فروق ذات داللॽة إحصॽائیة فॽي اسॽتجابات افرادالعینॽة      )  ٢٨( تشیر نتائج الجدول رقم  

% ) ٥( الجدولیॽॽة  عنॽॽد مسॽॽتوى معنویॽॽة ) كॽॽا ( التॽॽي اسॽॽتطلعت أرائھॽॽم مॽॽن األحॽॽداث والعॽॽاملین نظॽॽرا الن قیمॽॽة 

  ) رًا صف(المحسوبة ) كا ( ولما كانت قیمة  )  ٣0٨٤١( ھي )  ١( ودرجة حریة 

  ٣0٨٤١صفر           

أي أن الحॽي السॽكني یمكॽن أن یكॽون مصॽدرا مॽن مصॽادر تكॽوین         )٢٨(إذا تقبل الفرضیة الصفریة  فقرة         

السلوك السوي أو عامال في تكوین السلوك الجانح فالحي المزدحم والقلیل الخدمات یشكل منطقॽة إجرامیॽة تॽزود    

  .ن الجنوح أو تقود الى الجریمةالمدن بظروف واتجاھات تساعد على تكوی

  
  

  :اســتنتاج 
ومن ذلك كلھ یتبین أن معطیات الدراسة المیدانیة اثبتت فرضॽیة البحॽث األساسॽیة بجمیॽع فقراتھॽا الثمॽاني               

وبذلك نسॽتنتج أن مشॽكلة جنॽوح األحॽداث تتظॽافر علॽى تشॽكیلھا        .. ٢٣، ١٧,١٥، ١٠,١،والعشرین عدا الفقرات 

واالخطॽر مॽن ذلॽك    ، ا لكیان المجتمع ومسॽتقبلھ  بما یجعل منھا تھدید، عوامل عدیدة نفسیة وإجتماعیة وإقتصادیة 

تبین لنا ومن خالل مالحظاتنا لھذه المشكلة عن قرب ومقابلتنا لعدد مॽن االخصॽائیین العॽاملین فॽي دائॽرة إصॽالح       

إذ تبॽین أن دور اإلصॽالح للكبॽار    ، األحداث ان عددا من األحॽداث الجॽانحین قॽد یعॽودوا للجریمॽة فॽي سॽن متقॽدم         

وذلॽॽك مॽॽا أكدتॽॽھ بعॽॽض األدبیॽॽات السॽॽابقة فॽॽي ھॽॽذا    ، لنॽॽزالء ممॽॽن كॽॽانوا فॽॽي حॽॽداثتھم جॽॽانحین   تضॽॽم أعॽॽدادا مॽॽن ا 

وھذا االسॽتنتاج المسॽتمد مॽن تلॽك االدبیॽات ومॽن مالحظاتنॽا للمشॽكلة عॽن قॽرب اوصॽلنا لمصॽطلح             ... الموضوع 

ن ذلॽك یحتॽاج الॽى    وھو مجرد مصطلح وال نقول نظریة او فرضیة ال) التأثیر االنحرافي الالحق ( جدید اسمیناه 

  .اثباتات علمیة كثیرة الیسع المجال لبحثھا ھنا 

  

  

  :ینظر، عن عالقة الحداثة الجانحة بالعودة الى الجریمة في الكبر *
، المطبعॽة العالمیॽة   ،)دراسॽة مقارنॽة   ( العودة الى الجریمॽة واالعتیॽاد علॽى االجॽرام    ، احمد عبد العزیز االلفي . د

  .، ٨٣ص،١٩٦٥،القاھرة
القॽاھرة  ، ١العॽدد  . ١٢المجلॽد  ،المجلة الجنائیة القومیة ، مفھوم العودة الى االجرام : ناھد صالح : ظر كذلكوین  
  . ٢٢٦ص،١٩٦٩، 
  

  

  
  التوصیــات والمقترحـات  

أطفالنا الیوم ھم رجالنا غدا لذلك علینا العنایة بھم وعدم إھمॽالھم  وحمॽایتھم مॽن االنخॽراط وراء كثیॽر مॽن              

ت في المجتمع التي تؤدي إلى االنحراف والعنایة بتॽربیتھم تربیॽة تقॽوم علॽى أسॽس سॽلیمة ومॽن ھنॽا كانॽت          السلبیا

  ــ:التوصیات اآلتیة 

إن مشكلة االنحراف الیمكن أن نعدھا أزمة عابرة بل تمثل خطرا جسیما فال بد من احتوائھا واقتالعھॽا   .١

  .من جذورھا 

إنشॽॽاء النॽॽوادي لألطفॽॽال فॽॽي األحیॽॽاء والمॽॽدن وإنشॽॽاء حॽॽدائق  العمॽॽل علॽॽى مॽॽلء الفॽॽراغ  واسॽॽتثماره فॽॽي   .٢

  .وساحات خاصة لھم 
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  .كذلك إنشاء مكتبات لألطفال  تحت إشراف أخصائیین واجتماعیین          

  .إنشاء عیادات نفسیة لعالج السلوك المنحرف لدى األطفال واألحداث فور ظھوره   .٣

مختلفة لتوعیة اآلباء واألمھات إلॽى أھمیॽة تنظॽیم اآلسॽرة     إعداد البرامج من خالل الوسائل اإلعالمیة ال  .٤

  .وفعالیة الدور الذي تقوم بھ األسرة في التنشئة االجتماعیة السلیمة ألطفالھن 

  .رفع مستوى معیشة المواطنین وتحسین ظروف اإلسكان وخاصة المناطق الشعبیة   .٥

  .ظات نقترح اجراء مزید من الدراسات  المقارنة وعلى مستوى المحاف  .٦

الॽذي اسॽتنتجناه   ) التأثیر االنحرافي الالحق : ( نقترح على المتخصصین التحقق من المصطلح  الجدید  .٧

قصدنا بھ وجود عالقة بین الحداثة الجانحة  والعॽودة  ، من االدبیات السابقة  ومن مالحظاتنا الشخصیة 

  .الى الجریمة في الكبر 

صॽیات التॽي تॽم اسॽتنتاجھا مॽن االطॽار النظॽري ومॽن دراسॽتنا          فضال عن تلॽك التوصॽیات ھنॽاك بعॽض التو           

  :المیدانیة ویمكن ایجازھا بما یأتي 

ینبغي تبني وجھة نظر اصحاب نظریॽة الॽدفاع االجتمॽاعي  واتخॽاذ التॽدابیر الوقائیॽة الالزمॽة كلیॽا  فॽي           .١

المعیشॽॽة  اطॽॽار االسॽॽرة والمدرسॽॽة والمؤسسॽॽات االجتماعیॽॽة المختلفॽॽة واالھتمॽॽام بوسॽॽائل رفॽॽع مسॽॽتوى    

  .وبرامح التوعیة 

محاولة التنبؤ المبكॽر بॽالجنوح وتحدیॽد القॽابلین لॽھ باسॽتخدام مقیॽاس القابلیॽة لالنحॽراف السॽلوكي  حتॽى             .٢

یمكن اتخاذ االجراءات الوقائیة قبॽل تفॽاقم المشॽكلة واعॽداد المعلॽم لمواجھـॽـة حॽاالت الجنॽوح ومواجھॽة          

  .ومع الھیئات العالجیة االخرى االنحراف بطریقة علمیة في التعاون مع االسرة 

. وتوفیرالمناخ االسري آلمن.توجیھ الوالدین بخصوص التنشئة االجتماعیة لالطفال ومعاملة المراھقین .٣

  .واالھتمام  بنمو الضمیر والنمو الدیني واالخالقي لالطفال والشباب 

والشॽॽباب مॽॽن االھمॽॽال والتعॽॽرض  االھتمॽॽام باالحكॽॽام التشॽॽریعیة والتॽॽدابیر االجتماعیॽॽة لحمایॽॽة االطفॽॽال    .٤

السॽॽباب الجنॽॽوح وعلॽॽى رأسॽॽھا الفقॽॽر والجھॽॽل والمॽॽرض وانشॽॽاء مؤسسॽॽات رعایॽॽة االطفॽॽال والشॽॽباب       

  .ومراكز االرشاد النفسي وخاصة االرشاد الزواجي واالسري 

  ـــ:وللتخفیف من مشكلة جنوح االحداث نقترح االخذ بالبرامج العالجیة االتیة    

 :العـالج النفسـي  - ١

الفردي والجماعي ومحاولة تصحیح سلوك الجانح وتعدیل مفھوم الॽذات عॽن طریॽق العॽالج النفسॽي                    

المتمركॽॽز حॽॽول العمیॽॽل مॽॽع االھتمॽॽام بعॽॽالج الشخصॽॽیة والسॽॽمات المرتبطॽॽة  بॽॽالجنوح وحॽॽل الصॽॽراعات وازالॽॽة   

 ॽॽدوان وابॽॽع العॽॽى دافॽॽي علॽॽة التخلॽॽالي ومحاولॽॽوتر االنفعॽॽغط والتॽॽادر الضॽॽاء مصॽॽلوك بنॽॽدواني بسॽॽلوك العॽॽدال الس

  .والعالج الدیني والعنایة بالتربیة الجنسیة وانشاء المزید من العیادات المتخصصة لعالج جنوح االحداث

  : ــ االرشـاد العـالجي ٢

االھتمام بارشاد الوالدین وتحمیلھما مسؤولیة العمل على تجنب الطفل التعرض لالزمات  االنفعالیة                

وموقف الصراع وافھامھما ان العقاب العنیف الیجدي مॽع الجॽانحین وتصॽحیح اسॽالیب التربیॽة الخاطئॽة واثارھॽا        

مراعاة العطف والحزم واالعتراف بشخصیة االوالد السیئة وحثھما على الصبر في معاملة االطفال والشباب مع 

  .وعدم التفرقة في المعاملة 

  :ـــ العـالج البیئـي  ٣
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تعॽॽدیل العوامॽॽل البیئیॽॽة داخॽॽل المنॽॽزل وخارجॽॽھ وشॽॽغل وقॽॽت الفॽॽراغ والترفیॽॽھ المناسॽॽب والریاضॽॽة                  

السرة والمدرسة او المؤسسة واعॽادة التطبیॽع   والنشاط االجتماعي وتوفیر الرعایة االجتماعیة للحدث الجانح في ا

وتعدیل الدوافع واالتجاھات في ضوء دراسات وخطط عالجیॽة مدروسॽة والعمॽل مॽع الجॽانحین علॽى اسॽاس مॽن         

  ).٩٩ــ ٩٨ص . زھران عبد السالم . د.( الفھم والرعایة بھدف االصالح والتقویم ولیس العقاب 

  
  المصــادر 

االخॽر للسॽلوك ، قॽراءات فॽي االنحॽراف االجتمॽاعي ، معھॽد االنمॽاءالعربي ــॽـ           ــ التیر، مصॽفى عمॽر ، الوجॽھ   ١

  .م ١٩٩٠الدراسات االجتماعیة ، 

ـॽॽـ العॽॽادلي ، راھبॽॽة ، فاعلیॽॽة االرشॽॽاد الجمعॽॽي فॽॽي مفھॽॽوم الॽॽذات وتحمॽॽل المسॽॽؤلیة االجتماعیॽॽة لॽॽدى االحॽॽداث    ٢

  .م١٩٩بیة ، بغداد،الجانحین ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة جامعة بغداد ،كلیة التر

  .                   ٢٠٠٤،بغداد ،  ١ــ العیساوي ، ھادي صالح ، علم االجتماع ،ط٣

م ١٩٥٥، بغॽداد ،   ٢، ط .م ٢٠٠٤، بغॽداد ،  ١ــ باقر ، طھ ،مقدمة في تأریخ الحضارات القدیمة االجتماع ،ط٤

.  

، مطبعॽة   ١طفولة المنحرفة في المغॽرب ، ط ـــ الكتاني، ادریس ،ظاھرة انحراف األحداث ،دراسة اجتماعیة ال٤

  .١٩٧٦التومي ، الرباط ـ المغرب ،

  .١٩٨٨، مطبعة عالم المعرفة ، بغداد ،  ١ــ الیاسین ، جعفر عبد االمیر، اصالح المجرمین ، ط٥

المؤسسॽॽة الجامعیॽॽة للدراسॽॽات  : ،بیॽॽروت  ٢ـॽॽـ جعفر،علॽॽي محمॽॽد ، االحॽॽداث المنحرفॽॽون ـॽॽـ دراسॽॽة مقارنॽॽة ط   ٦

  .١٩٩٠والتوزیع ، والنشر

  . ١٩٧٦ــ حجازي ، مصطفى ،التخلف العقلي ، معھد االنماء العربي ، بیروت ،٨

. مكتبॽة االنجلॽو المصॽریة   / ــ حسن ، محمد علي ، عالقة جنॽاح الوالॽدین بالطفॽل وأثرھॽا فॽي األحॽداث، الناشॽر       ٩

  . ١٩٧٠القاھرة 

الطبعॽة الثانیॽة   . تॽب الجॽامعي الحॽدیثا ،ألسॽكندریة    الناشر المك/ ــ خاطر، احمد مصطفى ، الخدمة االجتماعیة ١٠

  .م  ١٩٩٥

الطبعॽॽة الثالثॽॽة .ـॽॽـ خلॽॽف ،محمॽॽد ،مبॽॽادىء علॽॽم اإلجॽॽرام ،الناشॽॽر، الॽॽدار الجماھیریॽॽة للنشॽॽر والتوزیॽॽع ، لیبیॽॽا،   ١١

  .م ١٩٧٨

. المكتॽॽب الجॽॽامعي . إسॽॽھامات الخدمॽॽة االجتماعیॽॽة فॽॽي مجॽॽال رعایॽॽة الفئॽॽات الخاصॽॽة  . ـॽॽـ رمضॽॽان ، السॽॽید ١٢

  .م ١٩٩٠اإلسكندریة 

عالم الكتب،القاھرة ،الطبعة الثانیة / ــ زھران ، حامد عبد السالم ، الصحة النفسیة والعالج النفسي ، الناشر  ١٣

.  

القاھرة الطبعة الخامسة . الناشر، عالم الكتب / علم نفس الطفولة والمراھقة . ــ زھران ، حامد عبد السالم   ١٤

  .م ١٩٩٠

الناشॽر منشॽورات الجامعॽة اللیبیॽة     / محمد ، النمو النفسي للطفل والمراھق وأسس الصحة النفسیة  ــ زیدان ، ١٥

  .م١٩٧٢

  .م ١٩٦٦،القاھرة ، ٣ــ سعفان ، حسن شحاتھ ،علم الجریمة ، ط١٦



                    ٢٠١٠) ٣( ٢١المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

     

  .م١٩٩٩ــ شحیمي،محمدوأیوب، أصول اإلجرام والعقاب ، القاھرة ، دار الفكرالعربي،١٧

، القॽاھرة ،   ١٣،المجلॽد  ٢المعایر القانونیة لجناح األحداث ، المجلة الجنائیة القومیة ، العॽدد ــ سید ، عویس ، ١٨

  .م ١٩٧٠

  .م ١٩٧٢ــ صادق ، حسن ، األجرام والعقاب في مصر ، االسكندریة ، ١٩

  .م١٩٥٠، ١ــ عبد الجبار عریم ، العقوبة والمجرم ، مطبعة المعارف ،ط٢٠

  دار . د خیري كاظم ، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ــ عبد الحمید ، جابر ، احم٢١

  .م١٩٨٧النھظة العربیة ، 

  م ١٩٨٤،  ٢ــ عبد اهللا غانم ، نظریات علم االجرام ، مطبعة االسكندریة ، ط٢٢

ــ  كیني وبروسیون ،ترجمة العمید كمال الحدیدي ،عن كتاب الشرطة وجناح االحॽداث ،              القॽاھرة   ٢٣

  .م١٩٧٠،

الناشॽر دار النھضॽة العربیॽة للطباعॽة والنشॽر ، بیॽروت       / ــ عیسॽوي ، عبॽد الॽرحمن ، سॽیكولوجیة الجنॽوح ،      ٢٤

  .م ١٩٨٤

ــ  عیسوي ، عبد الرحمن ، مشكالت الطفولة والمراھقة ــ أسسھا الفسیولوجیة والنفسیة ،بیروت، دار العلॽوم  ٢٥

  .١٩٩٣العربیة للطباعة والنشر ،

  .١٩٨٤. علم النفس االجتماعي.رمضان محمد .ــ القذافي ٢٦

  .م١٩٨٦ــ القھوجي، علي عبد القادر ، علم االجرام وعلم العقاب ، بیروت ، الدار الجامعیة،٢٧

  .م  ١٩٧٨ــ مؤتمر شؤون األسرة ، مشكلة انحراف األحداث  ٢٨

  رة على جناح م، العوامل المؤث١٩٩٠ــ مجلة التربیة  ، العدد الخامس ، السنة الثانیة ،  ٢٩

  .فائقة یوسف إبراھیم . األحداث بدولة الكویت ، دراسة أعدتھا

تماضر محمد زھدي ، رئیسॽة  . ــ المجلة العربیة للدراسات األمنیة ، العدد السادس ، السنة الثالثة ، دراسة د ٣٠

  . الریاض . قسم البحوث والدراسات الخلیجیة لإلنماء 

  م ٢٠٠٤م ، ٢٧ــ٢٦صدرھا الجمعیة العراقیة للعلوم االجتماعیة ،بغداد ، العدد ــ مجلة العلوم االجتماعیة ، ت٣٢

  .علم النفس الجنائي . جمعة السید یوسف .ــ محمد شحاتة ربیع  ٣٢

  .المكتب الجامعي ١٩٨٧أسباب جنوح األحداث . ــ غباري،محمد  ، محمد سالمة  ٣٣

  .م ٢٠٠٥، ١مطبعة دار یوسف ،طــ مریم علوان ، كیف نحمي أبنائنا من االنحراف ، ٣٤

دار النھضة العربیة . الطبعة الخامسة . علمي الجریمة والعقاب . فوزیة عبد الستار .د.ــ معتز سید عبد اهللا  ٣٥

  .بیروت . 

الناشॽر الھیئॽة المصॽریة العامॽة     / محمد ، عنایات زكي ، انحॽراف األحॽداث   . ترجمة د/ ــ ولیم كفار اكینوس ٣٦

  .م ١٩٧٦الطبعة الثانیة .  للكتاب القاھرة
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Abstract 
Disturbs the social system in any society specially in Iraq other than 

other Islamic and Arabic countries. That is according to the abnormal 

conditions that Iraq has past through as wars and blockage, and lastly the 

invasion. Therefore it has been necessary to put this phenomenon under 

study and analysis to discover Juvenile Delinquency is one of the most 

prominent social phenomenon that the important reasons behind it, and trying 

to treat what can be treated of the effects of it upon society. 

This study is mainly concerned with the explaining the social factors 

leading toward juvenile delinquency trying to crystallize the problem of the 

study in the following question: (What are the psychological, social, 

economical factors leading toward juvenile delinquency?) 

The study aims at recognizing the order of the different factors of 

juvenile delinquency and knowing the effect of the social factors on it, in 

addition to the family factors affecting the delinquency.  

The importance of the study comes from the importance of the 

phenomenon itself. The study identifies the social factors resulting in the 

delinquency of the juvenile. It is important, for it shows the main family factors 

in all its different sides resulting in the behaviour of the juvenile. The study 

tries to put the scales to treat the phenomenon. 

In its theoretical frame, the study has discussed the phenomenon of 

juvenile delinquency and the factors behind it. 

The researcher has showed several former studies in the same field 

that have focused on the most important factors affecting the appearance of 

the phenomenon. 



                    ٢٠١٠) ٣( ٢١المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

     

The system of the study: the researcher has showed the style and 

system used in this study according to the scientific procedures followed. In 

addition to the steps of the main or basic sample tests of the study that are 

followed with the juveniles and specially of the reforming institutions  ion 

Baghdad and the procedures of applying the form and the statistical styles 

used in treating the data and analyzing the results. 

The sample has been chosen by using the style of specific random 

sample of 20 juveniles and 10 members of specialists of social institutions. 

The study has come up with several results. 

According to the results, the researcher has given some 

recommendations hoping that they will limit the phenomenon and its effects 

on society.  


